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Општинска управа Пожега, Одељење за урбанизам, грађевинарство, 
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, поступајући по захтеву 
инвеститора „Boves Komerc“ d.o.o. из Пожеге, Душковци бб, поднетог преко 
пуномоћника Добривоја Стевановића из Пожеге, ул. Мајке Јевросиме бр.10., за 
издавање употребне дозволе за употребу и коришћење објекта-кланице, спратности 
Су+П, бруто развијене грађевинске површине објекта 240,67м2, на кат. парц. број 831 
К.О. Душковци, 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 „Boves Komerc“ d.o.o. из Пожеге, Душковци 
бб, матични број: 20047542, ПИБ: 103912143, за издавање употребне дозволе за 
употребу и коришћење објекта-кланице, спратности Су+П, бруто развијене 
грађевинске површине објекта 240,67м2, на кат. парц. број 831 К.О. Душковци, јер 
нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Инвеститор „Boves Komerc“ d.o.o. из Пожеге, Душковци бб, поднео је захтев 
преко пуномоћника Добривоја Стевановића из Пожеге, за издавање употребне 
дозволе за употребу и коришћење објекта-кланице, спратности Су+П, бруто 
развијене грађевинске површине објекта 240,67м2, на кат. парц. број 831 К.О. 
Душковци. 

Захтев је примљен у ЦИС-у дана 03.06.2019. године и заведен је под бројем 
ROP-POZ-14958-IUP-1/2019. Предмет је заведен у Општинској управи Пожега, 
Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине дана 03.06.2019. године под бројем 351-194/2019. године. 

Уз захтев за издавање употребне дозволе за употребу и коришћење објекта-
кланице, Су+П, бруто развијене грађевинске површине објекта 240,67м2, на кат. 
парц. број 831 К.О. Душковци, достављена је следећа документација:  

- Доказ о уплати републичке административне таксе за захтев, решење и 
накнаде за ЦЕОП, 

- Уредно пуномоћје за заступање у овом предмету, 
- Стручни налаз о испитивању електричне инсталације бр.6/18 од 

15.02.2018. године, урађен од стране Предузећа за управљање пројектима 
„Architectural Engineering“ d.o.o. Нови Београд,  

- Пројекат за извођење урађен од стране „Гитер“ д.о.о. из Пожеге, са 
главним пројектантом Добривојем Стевановићем, дипл.грађ.инж. број 
лиценце 310 L601 12, а који се састоји од главне свеске, пројекта 



архитектуре, пројекта конструкције и пројекта електроенергетских 
инсталација, из марта 2019. године,  

- Елаборат геодетских радова урађен од стране Самосталног геодетског 
бироа „Геопремер“ из Пожеге, од 05.03.2019. године, 

- Елаборат геодетских радова за подземне инсталације, урађен од стране 
Самосталног геодетског бироа „Геопремер“ из Пожеге, од 05.03.2019. 
године, 

- Записник комисије за технички преглед изведених радова на објекту, којим 
се потврђује да је објекат изведен у складу са пројектом за грађевинску 
дозволу, издатом грађевинском дозволом и главним извођачким пројектом, 
са предлогом да се изда употребна дозвола, 

-  изјава инвеститора, вршиоца стручног надзора и извођача радова да 
приликом извођења радова на објекту-кланици није дошло до одступања од 
главног пројекта за извођење, те да је изведено стање једнако 
пројектованом. 
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. 
 

Извршеним увидом достављену техничку документацију, тачније пројекат 
електроенергетских инсталација, а који је саставни део пројекта за извођење, 
утврђено је да нису потписане кфалификованим електронским потписом и печатом 
од стране одговорног пројектанта, Милана Маркићевића, дипл.инг.ел., број лиценце 
350 D338 06: 

-страна број 4, 6, 21, прилог о безбедности и здрављу на раду(4.5.5) страна 25, 
предмер и предрачун радова(стране број 6 и 7), као и целокупна графичка 
документација, те се у складу са изнетим не може издати употребна дозвола за 
предметни објекат-кланицу. 

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.      

 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 


