
 
 

 
Република Србија 
ОПШТИНА ПОЖЕГА 
Oпштинска управа 
Одељење за урбанизам, 
грађевинарство, 
стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине 
Број предмета: ROP-POZ-37676-IUP-1/2017 
Заводни број: 03 бр. 351-1230/2017 
05. 12. 2017.године 
П о ж е г а 
 

Општинска управа у Пожеги, Одељење за урбанизам, грађевинарство, 
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине поступајући по 
захтеву Зорице Агановић из Пожеге, улица В. Мишића број 56 и Зоране 
Јоксимовић из Београда, улица Таковска број 36, за издавање употребне 
дозволе за употребу и коришћење стамбено-пословног објекта број 1, 
спратности По+Пр+2, на кат. парцели број 346/2 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 Зорице Агановић из Пожеге, улица В. Мишића 
број 56 и Зоране Јоксимовић из Београда, улица Таковска број 36, за 
издавање употребне дозволе за употребу и коришћење стамбено-пословног 
објекта број 1, спратности По+Пр+2, на кат. парцели број 346/2 КО Пожега, јер 
нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву. 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 

Зорица Агановић из Пожеге, улица В. Мишића број 56 и Зорана 
Јоксимовић из Београда улица Таковска број 36, поднеле су захтев преко 
пуномоћника Миљка Ковачевића, дипл. грађ. инжењера из Пожеге за 
издавање употребне дозволе за употребу и коришћење стамбено-пословног 
објекта број 1, спратности По+Пр+2, на кат. парцели број 346/2 КО Пожега. 

Захтев је примљен у ЦИС-у дана 04. 12. 2017. године и заведен је под 
бројем ROP-POZ-37676-IUP-1/2017. Предмет је заведен у Општинској управи 
Пожега, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине дана 04. 12. 2017. године под бројем 351-
1230/2017. 

Уз захтев за издавање употребне дозволе достављено је: уредно 
пуномоћје, докази о уплати републичких административних такси за захтев, 
решење и накнада за ЦЕОП, извештај грађевинског инжењера о извршеном 
техничком прегледу стамбено-пословног објекта број 1 и Елаборат геодетских 
радова. 

 
 
 



 
 
 
 
На основу елабората геодетских радова евидентно је да се стамбено-

пословни објекат број 1, на кат. парцели број 346/2 КО Пожега једним делом 
налази на суседној кат. парцели  број 348/1 КО Пожега. 

Потребно је да власник објекта реши имовинско-правне односе са 
власником суседне кат. парцеле 348/1 КО Пожега и да се код службе за 
катастар непокретности изврши исправка граница суседних парцела и то 
346/2 КО Пожега  и 348/1 КО Пожега. 

По решењу претходног питања може се поднети захтев за издавање 
употрребне дозволе. 

 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се у 
року од три дана од дана достављања изјавити приговор електронским путем 
кроз централни информациони систем Општинском већу Пожега.  
 

 
 Обрадио:                                                                                       НАЧЕЛНИК, 
 Р. Анђелић                                                                               Нада Красић, д.п.п.      
 
 

 


