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Општинска управа Пожега, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-
комуналне послове и заштиту животне средине, поступајући по захтеву инвеститора 
Видаковић Драгане из Пожеге, ул. Нићифора Максимовића бб, за издавање грађевинске 
дозволе за изградњу породичног стамбеног објекта, спратности П+1, на кат. парц. 
бр.37/1 К.О. Пожега, на основу члана 18. став 1. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем (“Сл.гл.РС”, бр.68/2019),  доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Видаковић Драгане из Пожеге, ул. Нићифора 
Максимовића бб, ЈМБГ: 0810980796029, за издавање грађевинске дозволе за изградњу 
породичног стамбеног објекта, бруто површине објекта 286,14м2, нето површине објекта 
233,59м2, висине објекта 8,62м, спратности П+1, на кат.парц. бр.37/1 К.О. Пожега, јер 
нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву.  

О б р а з л о ж е њ е 

 
Инвеститор Видаковић Драгана из Пожеге, ул. Нићифора Максимовића бб, 

поднела је захтев преко пуномоћника Ковачевић Миљка из Пожеге, за издавање 
грађевинске дозволе за изградњу породичног стамбеног објекта, бруто површине објекта 
286,14м2, нето површине објекта 233,59м2, висине објекта 8,62м, спратности П+1, на 
кат.парц. бр.37/1 К.О. Пожега. 

 
Захтев је примљен у ЦИС-у дана 11.10.2019. године и заведен је под бројем ROP-

POZ-23983-CPI-3/2019. Предмет је заведен у Општинској управи Пожега, Одељењу за 
урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине 
дана 14.10.2019. године под бројем 351-399/2019. 

 
Уз захтев за издавање грађевинске дозволе, инвеститор је овом органу доставила 

следећу документацију: 
- уредно пуномоћје за заступање у овом предмету, 
- доказ о уплати републичке административне таксе за захтев, решење и 

накнаде за ЦЕОП, 



- сагласност Стефановић Мирослава-корисника суседне кат. парц. бр.219/1 К.О. 
Пожега, којом се инвеститору одобрава извођење радова без ограничења и 
условљавања, оверену у складу са законом, 

- препис листа непокретности број 264 за К.О. Пожега, број: 952-04-145-
13438/2019 од 09.09.2019. године, 

- локацијске услове овог органа 03 број 350-226/2019, ROP-POZ-23983-LOCН-
2/2019 од 11.09.2019. године, 

- катастарско-топографски план катастарске парцеле број 37/1 К.О. Пожега, 
урађен од стране СГБ „Геопремер“ из Пожеге, 

- пројекат уклањања објекта бр.09/19-2-ПГД од 16.09.2019. године, урађен од 
стране пројектанта АГИ „Инг Пројект“, са одговорним пројектантом Ковачевић 
Миљком, дипл. грађ. инж. број лиценце 310 5941 03, 

- извод из пројекта од 26.09.2019. године, урађен од стране Ковачевић Миљка, 
дипл. грађ. инж. број лиценце 310 5941 03. 

 
По пријему захтева и приложене документације овај орган је проверио испуњеност 

формалних услова за даље поступање, па је утврдио да нису испуњени формални 
услови за доношење решења. 

 
Наиме, чланом 16. став 2. тачка 2. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем (“Сл. гл. РС”, бр.68/2019), прописано је да се уз захтев 
из става 1. овог члана прилаже и пројекат за грађевинску дозволу, израђен у складу са 
правилником којим се уређује садржина техничке документације. 

Извршеним увидом у достављену техничку документацију, утврђено је да 
инвеститор није доставила пројекат за грађевинску дозволу, израђен у складу са 
правилником којим се уређује садржина техничке документације, а што је у супротности 
са чланом 16. став 2. тачка 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем (“Сл.гл.РС”, бр.68/2019). 
  

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Сходно члану 18. став 2. Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл.гл.РС”, 
бр.68/2019), против овог решења може се у року од три дана од дана достављања 
изјавити приговор електронским путем кроз централни информациони систем 
Општинском већу Пожега. 
 
 

                                                                                                     РУКОВОДИЛАЦ, 
                                                                                                   Нада Красић, д.п.п. 

 
 


