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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 
Мирослава Маринковића из Пожеге, Улица Пионирска број 8, за издавање употребне 
дозволе за изграђени стамбени објекат број 1, на кат. парцели број 4491 КО Пожега, 
на основу члана 44. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем (“Сл. гл.РС”, бр.113/2015) 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 Мирослава Маринковића из Пожеге, Улица Пионирска 
број 8, за издавање употребне дозволе за употребу и коришћење изграђеног 
стамбеног објекта број 1, на кат. парцели број 4491 КО Пожега, јер нису испуњени 
формални услови за даље поступање по захтеву. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Мирослав Маринковић из Пожеге, Улица Пионирска број 8, поднео је захтев за 
издавање употребне дозволе за употребу и коришћење стамбеног објекта број 1, на 
кат. парцели број 4491 КО Пожега, преко пуномоћника Миљка Ковачевића из Пожеге. 

Захтев је примљен у ЦИС-у дана 28. 10. 2016. године и заведен је под бројем 
ROP-POZ-28854-IUP-1/2016. Предмет је заведен у Општинској управи Пожега, 
Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине дана 31. 10. 2016. године под бројем 351-290/2016. 

Уз захтев за издавање употребне дозволе достављена је следећа 
документација: 

-пуномоћје дато од властодавца Маринковић Мирослава из Пожеге 
пуномоћнику Миљку Ковачевићу из Пожеге, 

- одобрење за градњу стамбене зграде на подручју села 02 3719/1 од 10. 5. 
1963. године, 

- елаборат геодетских радова, 
- предлог за издавање употребне дозволе урађен од Миљка Ковачевића, 

дипл. грађ. инжењера из Пожеге и 
- уплатнице о уплати накнаде за ЦЕОП и републичке административне таксе 

за захтев и решење. 
На основу поднетог захтева, овај орган налази, да се по истом не може 

поступати. Наиме, у захтеву је наведено да је инвеститор стамбене зграде Мирослав 
Маринковић из Пожеге, а из грађевинске дозволе следи да је инвеститор Драгиша 
Маринковић из Пожеге. 

 
 
 



 
 

 
У захтеву је наведено, да решење траба да гласи на Драгишу Маринковића. 

Такође, у захтеву је наведено, да су матични бројеви Драгише Маринковића и 
Мирослава Маринковића идентични. 

Овај орган утврђује, да захтев за издавање употребне дозволе може поднети 
власник објекта, а о власништву треба да приложи исправу. 

У елаборату геодетских радова стоји да је исти урађен од ПГР „Геодетска 
мерења“, из Коцељеве, а у техничком извештају стоји да је ова радња у Пожеги. 

Из напред наведених разлога захтев је као неуредан одбачен. 
  
 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.  
 

 
 Обрадио:                                                                                          НАЧЕЛНИК, 
 Р. Анђелић                                                                                       Нада Красић, дпп.      
 
 

 


