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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 
Пољопривредне школе са домом ученика „ЉУБО МИЋИЋ“ из Пожеге, улица 
Болничка број 2, за издавање употребне дозволе за надграђени други спрат (блока 
Б) објекта пољопривредне школе, на кат. парц. број 274/1 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 Пољопривредне школе са домом ученика „ЉУБО 
МИЋИЋ“ из Пожеге, улица Болничка број 2, за издавање употребне дозволе за 
надграђени други спрат (блока Б) објекта пољопривредне школе, на кат. парц. број 
274/1 КО Пожега, јер нису испуњени формални услови за даље поступање по 
захтеву. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Пољопривредна школа са домом ученика „ЉУБО МИЋИЋ“ из Пожеге, улица 
Болничка број 2, поднела је захтев преко пуномоћника Миљка Ковачевића, дипл. 
грађ. инжењера из Пожеге за издавање употребне дозволе за надграђени други 
спрат (блока Б) објекта пољопривредне школе, на кат. парц. број 274/1 КО Пожега.  

Захтев је примљен у ЦИС-у дана 10. 10. 2017. године и заведен је под бројем 
ROP-POZ-31356-IUP-1/2017. Предмет је заведен у Општинској управи Пожега, 
Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине дана 11. 10. 2017. године под бројем 351-899/2017. 

Овај орган налази, да нису испуњени формални услови за даље поступање по 
захтеву. 

Наиме, овај орган је решењем ROP-POZ-5624-IUP-1/2016, заводни број 03 број 
351-91/2016 од 13. 04. 2016. године усвојио захтев инвеститора Пољопривредне 
школе са домом ученика „ЉУБО МИЋИЋ“ из Пожеге, улица Болничка број 2 и издао 
употребну дозволу за употребу и коришћење надграђеног другог спрата објекта 
пољопривредне школе. 

Пошто је ова управна ствар правноснажно решена, то не постоје услови за 
поновно вођење поступка у истом предмету са истим учесницима у поступку. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се у року од три 
дана од дана достављања изјавити приговор електронским путем Општинском већу 
Пожега.  
 Обрадио:                                                                                          НАЧЕЛНИК, 
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