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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 
Вере Јованић из Пожеге, Улица Светосавска број 1, за издавање одобрења за 
извођење радова на адаптацији посебног дела број 1 и промени намене посебног 
дела број 2 (стамбени простор у пословни) у стамбено-пословном објекту број 1 
(П+0), на кат. парц. број 257/1 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),  доноси 
 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

 ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Вере Јованић из Пожеге, Улица Светосавска број 1, за 
издавање одобрења за извођење радова на адаптацији посебног дела број 1 и 
промени намене посебног дела број 2 (стамбени простор у пословни) у стамбено-
пословном објекту број 1 (П+0), на кат. парц. број 257/1 КО Пожега, јер нису 
испуњени формални услови за даље поступање по захтеву. 

 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 

Вера Јованић из Пожеге, Улица Светосавска број 1 поднела је захтев преко 
пуномоћника Миљка Ковачевића, дипл. грађ. инжењера из Пожеге за издавање 
одобрења за извођење радова на адаптацији посебног дела број 1 и промени 
намене посебног дела број 2 (стамбени простор у пословни) у стамбено-пословном 
објекту број 1 (П+0), на кат. парц. број 257/1 КО Пожега. 

Захтев је примљен у ЦИС-у дана 19. 06. 2017. године и заведен је под бројем 
ROP-POZ-17665-ISAW-1/2017. Предмет је заведен у Општинској управи Пожега, 
Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине дана 19. 06. 2017. године под бројем 351-207/2017. 

Уз захтев за издавање одобрења за извођење радова на адаптацији посебног 
дела број 1 и промени намене посебног дела број 2 (стамбени простор у пословни) у 
стамбено-пословном објекту број 1 (П+0), на кат. парц. број 257/1 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 и 
- идејни пројекат 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.  

На основу достављене документације утврђено је да се у пословно-стамбеном 
објекту број 1, спратности П+0, на кат. парцели број 257/1 КО Пожега као власници 
на локалу број 2 појављују Мићић Наталија и Мићић Душко из Пожеге. Подносиља 
захтева није од ових лица прибавила оверену писмену сагласност за извођење 
радова на адаптацији и промени намене стамбеног у пословни простор, па не 
постоје услови да се изда одобрење за извођење радова у складу са чланом 145. 
Закона.  
 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се у року од 
три дана од дана достављања изјавити приговор Општинском већу Пожега 
електронским путем кроз централни информациони систем.  
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