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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 инвеститора 
Милована Вуксановића из Пожеге, улица Татојевичка б.б. за издавање одобрења за 
извођење радова на изградњи економског објекта за смештај и чување пољопривредних 
производа на кат. парцели број 1575/1 КО Горобиље, на основу члана 29. став 5. 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл. гл.РС”, 
бр.113/2015 и 96/2016) и члана 58. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 
33/97 и 31/01) и („Сл.лист РС“, бр.30/2010),  доноси 
 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

 ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Милована Вуксановића из Пожеге, улица 
Татојевичка б.б. за издавање одобрења за извођење радова на изградњи економског објекта 
за смештај и чување пољопривредних производа на кат. парцели број 1575/1 КО Горобиље, 
јер нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву. 

 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Инвеститор Милован Вуксановић из Пожеге, улица Татојевичка б.б. поднео је захтев 
преко пуномоћника Миљка Ковачевића из Пожеге, за издавање одобрења за извођење 
радова на изградњи економског објекта за смештај и чување пољопривредних производа на 
кат. парцели број 1575/1 КО Горобиље.  

Захтев је примљен у ЦИС-у дана 18. 12. 2016. године и заведен је под бројем ROP-
POZ-33942-ISAW-1/2016. Предмет је заведен у Општинској управи Пожега, Одељењу за 
урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине дана 
19. 12. 2016. године под бројем 351-376/2016. 

 
 Уз захтев за издавање одобрења за извођење радова на изградњи економског 
објекта за смештај и чување пољопривредних производа, инвеститор je овом органу 
доставиo следећу документацију:  
 
 - уплатницу од 2000,00 динара као накнада за ЦЕОП и Републичку административну 
таксу у износу од 300,00 динара за захтев, 
 - идејни пројекат за изградњу помоћне зграде-економског објекта за смештај и чување 
пољопривредних производа урађен од Агенције за грађевински инжењеринг „ИНГ 
ПРОЈЕКТ“, из Пожеге, 
 - пуномоћје за подношење захтева, 
 - решење о промени намене пољопривредног земљишта у грађевинско Општинске 
управе Пожега, Одељења за привреду и локални економски развој 03 од 04. 03. 2016. године 
и 
 - Информацију о локацији овог органа 03 број 350-1/2016 од 15. 01. 2016. године. 
 
 



 
 
 
 
 Овај орган налази, да нису испуњени формални услови за даље поступање по 
захтеву  из следећих разлога: 
  
 У захтеву је наведено, да инвеститор има пребивалиште у Пожеги у Улици 
Татојевачкој бб, а у пуномоћју стоји, да се улица назива Таштипољска бб, што треба 
проверити и навести праву улицу у којој инвеститор станује. 
 У захтеву је наведено, да објекат треба да се гради на кат. парцели 1575/1 КО 
Горобиље, а касније се наводи да је у питању катастарска општина Пожега, док се у идејном 
пројекту и у пуномоћју наводи, да ће се будући објекат градити на кат. парцели 2962 КО 
Пожега. Треба прецизирати, број катастарске парцеле на којој се гради објекат, као и 
назначити праву катастарску општину. 
 У захтеву је наведено, да ће се градити економски објекат, а у идејном пројекту стоји 
да се ради о помоћној згради-економском објекту. 
 Пошто се гради економски објекат то у целом идејном пројекту треба избрисати назив 
помоћна зграда, као и у пуномоћју. 
 За издавање позитивног решења за економски објекат инвеститор је дужан да уплати 
републичку административну таксу у износу од 260,00 динара пошто иста није уплаћена. 
 
  
 Из наведених разлога захтев је одбачен Закључком у смислу диспозитива. 
  
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се у року од три 
дана од дана достављања изјавити приговор Општинском већу Пожега преко Општинске 
управе Пожега, Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине.  
 

 
 Обрадио:                                                                                                        НАЧЕЛНИК, 
 Р. Анђелић                                                                                                  Нада Красић, дпп.      
 
 

 


