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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 ТП 
„ИНЕКС БУДУЋНОСТ“, А.Д. из Пожеге, улица Краља Александра број 20, за 
издавање одобрења за извођење радова на замени дотрајалог кровног покривача на 
објекту број 2 и доградњи надстрешнице уз пословни објекат број 2, на кат. парц. 
број 538/5 КО Пожега, на основу члана 29. став 6. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл. гл.РС”, бр.113/2015 и 
96/2016),  доноси 
 

Р  Е   Ш   Е   Њ   Е 
 

 ОДБИЈА СЕ захтев ТП „ИНЕКС БУДУЋНОСТ“, А.Д. из Пожеге, улица Краља 
Александра број 20, за издавање одобрења за извођење радова на замени 
дотрајалог кровног покривача на објекту број 2 и доградњи надстрешнице уз 
пословни објекат број 2, на кат. парц. број 538/5 КО Пожега, као неоснован. 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 

ТП „ИНЕКС БУДУЋНОСТ“, А.Д. из Пожеге, улица Краља Александра број 20, 
поднело је захтев преко пуномоћника Миљка Ковачевића, дипл. грађ. инжењера из 
Пожеге за издавање одобрења за извођење радова на замени дотрајалог кровног 
покривача на објекту број 2 и доградњи надстрешнице уз пословни објекат број 2, на 
кат. парц. број 538/5 КО Пожега. 

Захтев је примљен у ЦИС-у дана 14. 09. 2017. године и заведен је под бројем 
ROP-POZ-28158-ISAW-1/2017. Предмет је заведен у Општинској управи Пожега, 
Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине дана 14. 09. 2017. године под бројем 351-796/2017. 

Уз захтев за издавање одобрења за извођење радова на замени дотрајалог 
кровног покривача на објекту број 2 и доградњи надстрешнице уз пословни објекат 
број 2, на кат. парц. број 538/5 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, 
- препис листа непокретности број 1410 за КО Пожегу и 
- идејни пројекат урађен од Агенције за грађевински инжењеринг „ИНГ 

ПРОЈЕКТ“, из Пожеге. 
 

 
 
 



 
 
 

По пријему захтева овај орган је приступио проверавању испуњености услова 
за издавање одобрења за извођење радова.  

Према препису листа непокретности број 1410 за КО Пожегу, кат. парцела 
538/5 КО Пожега налази се у државној својини на којој право коришћења има ТП 
„ИНЕКС БУДУЋНОСТ“, А.Д. из Пожеге и Вирић Млађен из Пожеге. 

Пошто подносилац захтева нема право својине на кат. парцели број 538/5 КО 
Пожега, већ право коришћења, то не постоје услови да се захтев усвоји. 

За позитивно решење потребно је право коришћења претворити у право 
својине и прибавити оверену писмену сагласност другог сувласника на овој парцели. 
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити 
жалба електронским путем Министарству грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре Републике Србије – Златиборски управни округ Ужице у року од 8 
дана од пријема решења.  

За жалбу се плаћа административна такса у износу од 460,00 динара на рачун 
Буџет Републике Србије, број рачуна: 840-742221843-57, модел: 97, позив на број: 
49-081. 
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