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Општинска управа у Пожеги, Одељење за урбанизам, грађевинарство, 
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, поступајући по захтеву 
инвеститора Ане Ђурић из Пожеге, улица Југ Богданова број 22., поднетог преко 
пуномоћника Миљка Ковачевића из Пожеге, ул. Цара Лазара бр.28., за издавање 
употребне дозволе за употребу и коришћење стамбено пословног простора, стан 
број 6., број посебног дела 6/А, у приземљу стамбеног објекта број 2., и стана број 9., 
број посебног дела 9., на првом спрату стамбеног објекта број 2., спратности 
По+Пр+1, на кат. парц. број 256 К.О. Пожега, на основу члана 44. став 1. Правилника 
о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл.гл.РС”, 
бр.113/2015, 96/2016 и 120/2017),  доноси: 
 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 
 

 ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Ане Ђурић из Пожеге, Југ Богданова број 
22., за издавање употребне дозволе за употребу и коришћење стамбено пословног 
простора, стан број 6., број посебног дела 6/А, у приземљу стамбеног објекта број 2., 
и стана број 9., број посебног дела 9., на првом спрату стамбеног објекта број 2., 
спратности По+Пр+1, на кат. парц. број 256 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 Ана Ђурић из Пожеге, улица Југ Богданова број 22., поднела је 
захтев преко пуномоћника Миљка Ковачевића из Пожеге, за издавање употребне 
дозволе за употребу и коришћење стамбено пословног простора, стан број 6., број 
посебног дела 6/А, у приземљу стамбеног објекта број 2., и стана број 9., број 
посебног дела 9., на првом спрату стамбеног објекта број 2., спратности По+Пр+1, на 
кат. парц. број 256 К.О. Пожега.  

Захтев је примљен у ЦИС-у дана 16.05.2019. године и заведен је под бројем 
ROP-POZ-34551-IUP-6/2019. Предмет је заведен у Општинској управи Пожега, 
Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине дана 17.05.2019. године под бројем 351-169/2019. године. 

Уз захтев за издавање употребне дозволе за употребу и коришћење стамбено 
пословног простора, стан број 6., број посебног дела 6/А, у приземљу стамбеног 
објекта број 2., и стана број 9., број посебног дела 9., на првом спрату стамбеног 



објекта број 2., спратности По+Пр+1, на кат. парц. број 256 К.О. 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 2005 за К.О. Пожега, издато од РГЗ-СКН 

Пожега, заводни број 952-1/2019-584 од 12.04.2019. године, 
- Решење овог органа број: ROP-POZ-34551-ISAWHA-3/2019 од 21.01.2019. 

године, 
- Уговор о купопродаји бр. УОП 575/2014 од 08.12.2014. године, 
- Уговор о купопродаји бр. ОПУ: 827-2017 од 12.12.2017. године, 
- Елаборат геодетских радова урађен од стране Самосталног геодетског 

бироа „Геопремер“ из Пожеге, од 14.05.2019. године, 
- потврду Миљка Ковачевића, дипл.грађ.инж. из Пожеге, којом се потврђује 

да је реконструкција и промена намене стамбеног простора у стамбено-
пословни простор, и то гарсоњере у приземљу (посебан део бр.6/А) и 
двособног стана на спрату (посебан бр.9) оба у колективно стамбено-
пословном објекту (објекат бр.2.), спратности По+Пр+1, категорије А, 
класификациони број 112211, на кат. парц. 256 К.О. Пожега, изведена у 
складу са грађевинском дозволом и техничком документацијом, са 
предлогом да се изда употребна дозвола. 

 
По пријему захтева и приложене документације, овај орган је приступио 

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

 
Наиме, Решењем овог орагана број: ROP-POZ-34551-ISAWHA-3/2019 од 

21.01.2019. године, одобрено је инвеститору извођење радова на реконструкцији и 
промени намене дела стамбеног објекта број 2, спратности По+Пр+1, површине 
52м2, на кат. парцели број 256 К.О. Пожега, тако што се извођењем радова добија 
пословни простор, површине 31,18м2, категорије Б, класификациони број 123001, 
процентуално учешће 59,96% и стамбени простор, површине 20,82м2, категорије А, 
класификациони број 112211, процентуално учешће 40,04%. Увидом у препис листа 
непокретности број 2005 за К.О. Пожега, издато од РГЗ-СКН Пожега, заводни број 
952-1/2019-584 од 12.04.2019. године, 2.део В листа, утврђено је да се део наведеног 
стамбеног објекта број 2. састоји од пословног простора, површине 31,18м2 и 
стамбеног простора, површине 20,82м2, а све у складу са Решењем овог органа број: 
ROP-POZ-34551-ISAWHA-3/2019 од 21.01.2019. године. 

Извршеним увидом у предлог стручног лица по обављеном техничком 
прегледу изведених радова, утврђено је да се предлог за издавање употребне 
дозволе односи, између осталог, и на стан број 9., број посебног дела 9., површине 
72м2, на првом спрату стамбеног објекта број 2., спратности По+Пр+1, на кат. 
парцели број 256 К.О. Пожега. Решење овог органа број: ROP-POZ-34551-ISAWHA-
3/2019 од 21.01.2019. године, не односи се на стан број 9., број посебног дела 9., 
површине 72м2, на првом спрату стамбеног објекта број 2., те се у складу са изнетим 
не може издати употребна дозвола за предметни стамбени простор. 
 Чланом 156. став 3. Закона о планирању и изградњи, предвиђено је да у 
вршењу техничког прегледа не могу да учествују лица која су запослена у предузећу, 
односно другом правном лицу које је израдило техничку документацију или је било 
извођач радова код инвеститора... Како је идејни пројекат урађен од стране Агенције 
за грађевински инжењеринг „ИНГ Пројект“ из Пожеге, Миљко Ковачевић ПР, те да је 
технички преглед изведеног објекта извршен од стране Миљка Ковачевића, 
дипл.инж.грађ., потпуно јасно и недвосмислено је утврђено да је исто лице 
учествовало у изради техничке документације и вршењу техничког прегледа. 



Имајући у виду напред наведено, то је овај захтев одбачен, у смислу 
диспозитива овог закључка. 

Подносилац захтева може, у складу са чл.8ђ ст.7 Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС“ број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010 – одлука 
УС, 24/2011,121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука 
УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19), поднети нов, усаглашени захтев у року од 
тридесет дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног 
органа. 

 
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.  
 
 

                                                                                                     РУКОВОДИЛАЦ, 
                                                                                                   Нада Красић, д.п.п.      

 
 
 
 
 

 
 

 
  
 

 
 


