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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 
Милуна Стјепића из Пожеге, Улица Милешевска број 8, за издавање одобрења за 
адаптацију стамбеног објекта П+1, на кат. парц. број 2842 КО Пожега, 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 Милуна Стјепића из Пожеге, Улица Милешевска број 8, 
за издавање одобрења за адаптацију стамбеног објекта П+1, на кат. парц. број 2842 
КО Пожега, јер нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву. 

 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 

Милун Стјепић из Пожеге, Улица Милешевска број 8, поднео је захтев преко 
пуномоћника Миљка Ковачевића, дипл. грађ. инжењера из Пожеге за издавање 
одобрења за адаптацију стамбеног објекта П+1, на кат. парц. број 2842 КО Пожега. 

Захтев је примљен у ЦИС-у дана 10. 04. 2017. године и заведен је под бројем 
ROP-POZ-9493-ISAW-1/2017. Предмет је заведен у Општинској управи Пожега, 
Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине дана 11. 04. 2017. године под бројем 351-108/2017. 

Уз захтев за издавање одобрења за адаптацију стамбеног објекта, на кат. 
парц. број 2842 КО Пожега, достављена је следећа документација:  

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

накнаде за ЦЕОП, 
- уредно пуномоћје за заступање у овом предмету, 
- препис листа непокретности број 4614 за КО Пожегу у коме је Милун 

Стјепић уписан као власник стамбеног објекта на кат. парцели 2842 КО 
Пожега и 

- идејни пројекат адаптације стамбеног објекта урађен од Агенције за 
грађевински инжењеринг „ИНГ ПРОЈЕКАТ“, из Пожеге. 

 
 
 
 



 
 
 

По пријему захтева овај орган је приступио проверавању испуњености 
формалних услова за поступање по захтеву.  

У поднетом захтеву као инвеститор број 1 означен је Милован Стјепић из 
Пожеге. 

Пошто Милован Стјепић из Пожеге нема право својине на стамбеној згради, то 
му се не може одобрити извођење радова на адаптацији, већ се као искључиви 
инвеститор може појавити власник објекта. 

У том смислу власник објекта може и поднети усаглашени захтев, како би се 
издало одобрење за извођење радова на адаптацији. 
 
 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.  
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 Р. Анђелић                                                                                     Нада Красић, д.п.п.      
 
 

 


