
Република Србија 
ОПШТИНА ПОЖЕГА 
Oпштинска управа 
Одељење за урбанизам, 
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П о ж е г а 
 

Општинска управа Пожегa, Одељење за урбанизам, грађевинарство, 
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу члана 32. 
Правилника о спровођењу обједињене процедуре електронским путем („Сл. 
гл.РС“, број 113/2015, 96/2016 и 120/2017), 
 

П О Т В Р Ђ У Ј Е 
 

1. ДА СУ инвеститори Суботић Ненад из Пожеге, ул. Карађорђева бр.2б, 
ЈМБГ: 0908970791819, Антовић Зоран из Пожеге, ул. Светосавска бр.36, ЈМБГ: 
0405958791828, и Новаковић Драган из Пожеге, ул. Војводе Мишића бр.37, ЈМБГ: 
1509969791815, овом органу поднели пријаву за почетак извођења радова на 
изградњи стамбено-пословног објекта неправилног геометријског облика, 
максималних габарита 40,62м2 + 13,52м2 + 22,11м2 + 12,81м2 + 10,67м2, 
спратности П+2+Пк, бруто површине приземља 422,50м2, нето површине 
приземља 374,50м2, бруто површине првог спрата 532,30м2, нето површине првог 
спрата 416,17м2, бруто површине другог спрата 532,30м2, нето површине другог 
спрата 417,62м2, бруто површине поткровља 163,90м2, нето површине поткровља 
119,79м2, укупне бруто површине објекта 1651м2, укупне нето површине објекта 
1503,24м2, висине објекта 13,66м, спратности П+2+Пк, на кат.парц. бр.387/1, 387/2, 
387/3, 388/1, 388/3, 388/4, 393/6 све К.О. Пожега, а у складу са решењем овог 
органа ROP-POZ-5938-CPIН-4/2019, заводни број 03 бр. 351-283/2019 од 
16.08.2019. године.  

Пријава је евидентирана у ЦИС-у дана 26.08.2019. године, а интерно је 
заведена у надлежном органу 27.08.2019. године. 

Пријава је поднета преко пуномоћника Стевановић Добривоја из Пожеге, ул. 
Мајке Јевросиме бр.10. 

 
 2. Подносиоци захтева су доставили доказ о уплати републичке 
административне таксе за захтев, потврду, накнаду за ЦЕОП, Уговор о пружању 
услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије број: 8М. 
1.0.0-D-09.20.-171075-19-UGP од 06.06.2019. године, као и уредно пуномоћје. 
 
 3. Инвеститори су овом органу доставили доказ о уплати доприноса за 
уређење грађевинског земљишта у износу од 2.906.351,00 динара. 



 
4. У пријави је наведено да се са извођењем радова почиње 03.09.2019. 

године, а завршава 30.06.2020. године. 
 

5. О поднетој пријави овај орган обавештава грађевинску инспекцију. 
 

 
РУКОВОДИЛАЦ, 

Нада Красић, д.п.п. 


