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Општинска управа у Пожеги, Одељење за урбанизам, грађевинарство, 
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине поступајући по захтеву 
Врањевац Мирослава из Пожеге, Улица Јована Демира број 26, за издавање 
употребне дозволе за изграђени стамбени објекат број 1, спратности Су+П+1+Пк, на 
кат. парц. број 474/18 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 Врањевац Мирослава из Пожеге, Улица Јована Демира 
број 26, за издавање употребне дозволе за изграђени стамбени објекат број 1, 
спратности Су+П+1+Пк, на кат. парц. број 474/18 КО Пожега, јер нису испуњени 
формални услови за даље поступање по захтеву. 

 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Врањевац Мирослав из Пожеге, Улица Јована Демира број 26, поднео је 
захтев преко пуномоћника Миљка Ковачевића, дипл. грађ. инжењера из Пожеге за 
издавање употребне дозволе за изграђени стамбени објекат број 1, спратности 
Су+П+1+Пк, на кат. парц. број 474/18 КО Пожега. 

Захтев је примљен у ЦИС-у дана 02. 08. 2017. године и заведен је под бројем 
ROP-POZ-23191-IUP-1/2017. Предмет је заведен у Општинској управи Пожега, 
Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине дана 03. 08. 2017. године под бројем 351-592/2017. 

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, 
- потврду грађевинског инжењера Милана Муњића из Пожеге о подобности 

објекта за употребу од 02. 08. 2017. године и 
- Елаборат геодетских радова за предметну стамбену зграду. 

 
Овај орган налази, да нису испуњени формални услови за издавање 

употребне дозволе. 
 
 



 
 
 
 
Из службене евиденције овог органа утврђено је да је предметни стамбени 

објекат број 1, на кат.парцели број 474/18 КО Пожега озакоњен Решењем овог 
органа 03 број 351-185/2014 од 21. 11. 2016. године према важећем Закону о 
озакоњењу објеката („Сл. гл. РС“, број 96/2015). 

Објекти који су озакоњени према Закону о озакоњењу објеката не могу бити 
предмет техничког прегледа и за исте се не издаје употребна дозвола обзиром на 
минимум техничке документације на основу које се врши озакоњење објеката. 

Из наведеног рaзлога, захтев за издавање употребне дозволе се одбацује. 
  

 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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