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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 Милована Марковића из Пожеге, улица Николе Тесле број 17, за 
издавање употребне дозволе за реконструисано степениште и 
реконструисани таван са променом намене у стамбени простор на две 
стамбено-пословне зграде на кат. парцели број 81/1 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 Милована Марковића из Пожеге, улица Николе 
Тесле број 17, за издавање употребне дозволе за реконструисано степениште 
и реконструисани таван са променом намене у стамбени простор на две 
стамбено-пословне зграде на кат. парцели број 81/1 КО Пожега, јер нису 
испуњени формални услови за даље поступање по захтеву. 

 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 

Милован Марковић из Пожеге, улица Николе Тесле број 17, поднео је 
захтев преко пуномоћника Миљка Ковачевића, дипл. грађ. инжењера из 
Пожеге за издавање употребне дозволе за реконструисано степениште и 
реконструисани таван са променом намене у стамбени простор на две 
стамбено-пословне зграде на кат. парцели број 81/1 КО Пожега. 

Захтев је примљен у ЦИС-у дана 22. 10. 2017. године и заведен је под 
бројем ROP-POZ-32769-IUP-1/2017. Предмет је заведен у Општинској управи 
Пожега, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине дана 23. 10. 2017. године под бројем 351-
914/2017. 

У поднетом захтеву наведено је да су радови на реконструкцији 
изведени према Грађевинској дозволи овог органа 03 број 351-412/2014 од 25. 
09. 2014. године. 

 
 
 



 
 
 
 
Овај орган је на основу своје службене евиденције утврдио да 

Грађевинска дозвола 03 број 351-412/2014 од 25. 09. 2014. године није 
правноснажна и да је у току управни спор који није окончан. 

Из наведених разлога не постоје услови за даље вођење поступка, јер 
издата грађевинска дозвола као правноснажна не егзистира, те се на основу 
такве исправе не може издати употребна дозвола. 

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