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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 инвеститора „ПЕРФОМ“, д.о.о. из Пожеге, улица Књаза Милоша број 
165, за издавање употребне дозволе за употребу и коришћење изграђеног 
магацина за складиштење метала (објекат број 6) и надстрешнице за 
складиштење метала (објекат број 7), на кат. парц. број 1450/1 КО Пожега, на 
основу члана 158. став 2. 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 и 83/18) и члана 45. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 113/2015, 
96/2016 и 120/2017), доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

1. УСВАЈА СЕ захтев инвеститора „ПЕРФОМ“, д.о.о. из Пожеге, улица 
Књаза Милоша број 165, па се издаје употребна дозвола за употребу и 
коришћење следећих објеката:  

- магацина за складиштење метала (објекат број 6), спратности П+0, 
габарита 30,40м + 9,43м + 30,41м + 9,44м, категорије Б, класификационе 
ознаке 125221, на кат. парц. број 1450/1 КО Пожега и 

- надстрешнице за складиштење метала (објекат број 7), спратности 
П+0, габарита 15,20м + 3,31м + 15,20м + 3,30м, категорије Б, класификационе 
ознаке 125221, на кат. парц. број 1450/1 КО Пожега.   
 

2. Саставни део ове употребне дозволе је пројекат за извођење 
објекта надстрешнице за складиштење метала и пројекат изведеног објекта 
магацина за складиштење метала, оба урађена од Бироа за конструкције 
„КОНСТРУКТОР“ из Ужица са главним пројектантом Снежаном Ристовић, 
дипл. инж. арх, извештај Комисијe о извршеном техничком прегледу 
магацина за складиштење метала (објекат број 6) и надстрешнице за 
складиштење метала (објекат број 7),  и Елаборат геодетских радова урађен 
од СГБ „ГЕОПРЕМЕР“, Небојша Јовановић пр. из Пожеге. 
  
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

Овом органу обратио се захтевом инвеститор „ПЕРФОМ“, д.о.о. из 
Пожеге, улица Књаза Милоша број 165, преко пуномоћника „Лимес 
инжењеринг“, д.о.о. из Ужица, тражећи да се изда употребна дозвола за 
употребу и коришћење магацина за складиштење метала (објекат број 6) и  



 
 
 
надстрешнице за складиштење метала (објекат број 7), на кат. парц. број 
1450/1 КО Пожега.   

Захтев је примљен у ЦИС-у дана 12. 12. 2018. године и заведен је под 
бројем ROP-POZ-25358-IUP-9/2018. Предмет је заведен у Општинској управи 
Пожега, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине дана 13. 12. 2018. године под бројем 
351-677/2018. 
 Уз захтев за издавање употребне дозволе достављен је доказ о уплати 
републичких административних такси за захтев и решење и накнаде за 
ЦЕОП, као и овлашћење за подношење захтева. 
 Истовремено је достављен и пројекат за извођење објекта 
надстрешнице за складиштење метала (објекат број 7), који je израђен од 
Бироа за конструкције „КОНСТРУКТОР“ из Ужица, са потврдом и овером 
инвеститора, вршиоца стручног надзора и извођача радова, да је изведено 
стање једнако пројектованом и да у току грађења није одступљено од 
пројекта за извођење. 
 Достављен је и пројекат изведеног објекта-магацина за складиштење 
метала (објекта број 6) са описом одступања изведеног објекта у односу на 
пројекат за извођење, који je израђен од Бироа за конструкције 
„КОНСТРУКТОР“ из Ужица, са главним пројектантом Снежаном Ристовић, 
дипл. инж. арх, број лиценце 300 2750 03, и главни пројекат заштите од 
пожара, урађен од „Тесла Системи“, д.о.о. из Београда, са одговорним 
пројектантом Предрагом Недићем, дипл. инж. грађ. број лиценце МУП 07број 
152-64/13. 
 Инвеститор је послове техничког прегледа магацина за складиштење 
метала (објекат број 6) и надстрешнице за складиштење метала (објекат број 
7), на кат. парц. број 1450/1 КО Пожега, поверио Предузећу за 
граћевинарство и трговину „Лимес инжењеринг“, д.о.о. из Ужица, који је 
формирао Комисију за вршење техничког прегледа изведених радова, од 
следећих лица: 
 

1. Ненад Диковић, дипл. грађ. инж.- председник Комисије, лиценца 
бр.310 9241 04, 

2. Бојана Словић, дипл. инж. грађ.-члан, лиценца број 410 К814 18 и 
3. Миломир Марјановић, дипл. инж. ел. – члан, лиценца бр. 350 2168 

03. 
 

Комисија за технички преглед вршила је преглед изведених радова на 
објектима магацина за складиштење метала и надстрешнице за 
складиштење метала у периоду од 20. 11. 2018. године до 11. 12. 2018. 
године. 

У свом Записнику Комисија за технички преглед установила је да су 
радови изведени у складу са издатим Решењем о грађевинској дозволи  
ROP-POZ-25358-CPI-2/2017, 351-885/2017 од 09. 10. 2017. године, пројектом 
изведеног објекта за објекат бр.6 и пројектом за извођење за објекат бр.7, 
као и да су спроведене мере заштите од пожара, предвиђене техничком 
документацијом-главним пројектом заштите од пожара урађен од „Тесла 
Системи“, д.о.о. из Београда. 

Формирана Комисија доставила је извештај о извршеном техничком 
прегледу изведених радова, број 43/18 од 11. 12. 2018. године, са предлогом 
да се изда употребна дозвола за магацин и надстрешницу за складиштење 
метала, с обзиром да је утвђивање подобности објекта за употребу  



 
 
спроведенои да је установљено да су објекти завршени и да се могу 
користити у предвиђеној намени. 

Уз поднети захтев достављен је и Елаборат геодетских радова, урађен 
од Самосталног геодетског бироа „ГЕОПРЕМЕР“ Небојша Јовановић пр 
Пожега. 
 Пошто је подносилац захтева уз захтев доставио документацију 
прописану Законом и Правилницима то је исти усвојен и донето је решење 
као у диспозитиву. 

 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се 
изјавити жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
Републике Србије – Златиборски управни округ Ужице у року од 8 дана од 
пријема решења. Жалба се предаје преко ове управе електронски кроз 
централни информациони систем и за исту се плаћа административна такса 
у износу од 470,00 динара на рачун Буџет Републике Србије, број рачуна: 
840-742221843-57, модел: 97, позив на број: 49-081. 
 
 
                                                                                              РУКОВОДИЛАЦ, 
                                                                                             Нада Красић, д.п.п.      
 
 
 

 
 
  

 
 


