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П о ж е г а 
 

Општинска управа у Пожеги, Одељење за урбанизам, грађевинарство, 
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине поступајући по захтеву 
Милијана Мирковића из Врањани, за издавање употребне дозволе за употребу и 
коришћење пословног простора у приземљу стамбене зграде По+Пр+2, на кат. парц. 
број 252/3 КО Пожега, на основу члана 44. став 1. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл. гл.РС”, бр.113/2015 и 
96/2016), доноси 
 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

 ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Милијана Мирковића из Врањани, за издавање 
употребне дозволе за употребу и коришћење пословног простора у приземљу 
стамбене зграде По+Пр+2, на кат. парц. број 252/3 КО Пожега, јер нису испуњени 
формални услови за даље поступање по захтеву. 

 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 

Милијан Мирковић из Врањани, поднео је захтев преко пуномоћника Миљка 
Ковачевића, дипл. грађ. инжењера из Пожеге за издавање употребне дозволе за 
употребу и коришћење пословног простора у приземљу стамбене зграде По+Пр+2, 
на кат. парц. број 252/3 КО Пожега.  

Захтев је примљен у ЦИС-у дана 10. 07. 2017. године и заведен је под бројем 
ROP-POZ-20343-IUP-1/2017. Предмет је заведен у Општинској управи Пожега, 
Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине дана 10. 07. 2017. године под бројем 351-340/2017. 

Уз захтев за издавање употребне дозволе инвеститор је доставио следећу 
документацију:  

 
- Доказ о уплати републичке административне таксе за захтев, решење и 

накнаде за ЦЕОП, 
- уредно пуномоћје за заступање у овом предмету, 
- извештај Комисије о извршеном техничком прегледу пословног простора, 
- Елаборат геодетских радова за пословни простор урађен од ПГР 

„Геодетска мерења“, Издвојено место Пожега и 
- грађевинску дозволу за реконструкцију стамбеног простора у пословни. 
Овај орган налази, да нису испуњени формални услови за издавање 

употребне дозволе, из разлога које наводимо.  
 
 



 
 
 
 
У извештају Комисије о извршеном техничком прегледу пословног простора 

није наведен број објекта у коме се налази пословни простор. 
У Извештају Комисије стоји да је технички преглед извршен у периоду од 05. 

07. 2017. године до 06. 05. 2017. године што је немогуће. 
На крају Извештаја Комисије за технички преглед Комисија предлаже, да 

Општина Ариље, Општинска управа, Одељење за урбанизам, изградњу и 
инспекцијске послове изда решење о употребној дозволи. 

У Извештају Комисије о извршеном техничком прегледу стоји да је предметни 
пословни простор као посебан део, означен редним бројем 3, а у Елаборату 
геодетских радова стоји да посебан део носи редни број 1. 

Како нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву за 
издавање употребне дозволе прописани чланом 42 и чланом 43. Правилника  овај 
орган је захтев одбацио закључком како је то и наведено у диспозитиву. 
  

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се у року од 
три дана од дана достављања изјавити приговор Општинском већу Пожега. 
Приговор се подноси електронским путем преко централног информационог 
система.  
 

 
 Обрадио:                                                                                          ПО НАЧЕЛНИК-а, 
 Р. Анђелић                                                                                     Мирјана Вајовић, д.п.п.      
 
 

 


