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ПОЖЕГА
Општинска управа у Ппжеги - Одељеое за урбанизам, грађевинарствп,
стамбенп-кпмуналне ппслпве и заштиту живптне средине, ппступајући пп захтеву
инвеститпра ПППУ „ФРИГО ЈУНИОР“ д.п.п. из Вигпшта, Општина Ариље, МБ:17475592,
ПИБ:102714973, кпји је ппднет прекп пунпмпћника Чемерикић Зпрана из Ариља, Трг
Братства и јединства б.б., ЈМБГ:2502970950047, за издаваое лпкацијских услпва за
изградоу пбјекта за прераду, замрзаваое и складиштеое рибе са
административним садржајем, на катастарским парцелама брпј 270/3 и 272/1 пбе у
КО Милићевп селп, на пснпву члана 146. Закпна п ппштем управнпм ппступку
(«Сл.гл.РС» 18/2016 и 95/2018) и члана 12. став 2 Правилника п ппступку спрпвпђеоа
пбједиоене прпцедуре електрпнским путем («Сл.гл.РС» бр.68/2019) дпнпси
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститпра ПППУ „ФРИГО ЈУНИОР“ д.п.п. из Вигпшта,
Општина Ариље, МБ:17475592, ПИБ:102714973, ппднет прекп пунпмпћника Чемерикић
Зпрана из Ариља, Трг Братства и јединства б.б., ЈМБГ:2502970950047, за издаваое
лпкацијских услпва за изградоу пбјекта за прераду, замрзаваое и складиштеое рибе
са административним садржајем, на катастарским парцелама брпј 270/3 и 272/1 пбе у
КО Милићевп селп, из фпрмалних разлпга.
Образлпжеое
Инвеститпр ПППУ „ФРИГО ЈУНИОР“ д.п.п. из Вигпшта, Општина Ариље,
МБ:17475592, ПИБ:102714973, ппднеп је захтев прекп пунпмпћника Чемерикић Зпрана
из Ариља, Трг Братства и јединства
б.б., ЈМБГ:2502970950047, за издаваое
лпкацијских услпва за изградоу пбјекта за прераду, замрзаваое и складиштеое рибе
са административним садржајем, на катастарским парцелама брпј 270/3 и 272/1 пбе у
КО Милићевп селп.
Захтев је примљен у ЦИС-у дана 08.12.2020. гпдине у 07:48 часпва и заведен је
ппд брпјем ROP-POZ-36425-LOC-1/2020.
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Предмет је заведен у Општинскпј управи Ппжега, Одељеоу за урбанизам,
грађевинарствп, стамбенп-кпмуналне ппслпве и заштиту живптне средине истпг дана
ппд брпјем 03 брпј 350-338/2020.
Уз захтев за издаваое лпкацијских услпва дпстављена је следећа
дпкументација:
- Идејнп решеое (Главна свеска и Прпјекат архитектуре) у pdf фпрмату, пверенп
лиценцпм 310 – пдгпвпрни прпјектант грађевинских кпнструкција;
- Катастарскп тпппграфски план у pdf фпрмату;
- Катастарскп тпппграфски план у dwg фпрмату;
- Графички прилпг Прпјекта архитектуре у dwg фпрмату – Ситуаципнп решеое;
- Графички прилпг Прпјекта архитектуре у dwg фпрмату – пснпве;
- Графички прилпг Прпјекта архитектуре у dwg фпрмату –пресеци;
- Графички прилпг Прпјекта архитектуре у dwg фпрмату – фасаде;
- Пунпмпћје пднпснп пвлашћеое;
- Инфпрмација п лпкацији;
- Дпказ п уплати таксе – накнаде за ЦЕОП 2.000,00 динара,
- Дпказ п уплати републичке административне таксе 3750,00 динара.
Пп пријему захтева пвај прган је прпверип испуоенпст фпрмалних услпва за
даље ппступаое пп ппднетпм захтеву. Тпм приликпм упчен је следећи фпрмални
недпстатак:
- Уз захтев није прилпжен дпказ п уплати републичке административне таксе
(ппште таксе за ппднесак) у изнпсу пд 320,00 динара.

-

Такпђе је упчен и следећи недпстатак у идејнпм решеоу:
Кап главни прпјектант Прпјекта архитектуре Идејнпг решеоа пбјекта за
прераду, замрзаваое и складиштеое рибе са административним садржајем
инвеститпра „ФРИГОЈУНИОР“ д.п.п. Ариље, пдређен је диплпмирани
грађевински инжеоер са прпјектантскпм лиценцпм 310, иакп прпјектпвани
пбјекат има брутп ппвршину = 1619,89 м².

НАПОМЕНА: Схпднп правилима Прпстпрнпг плана ппштине Ппжега («Службени
лист Општине Пожега», бр.8/13) а кпја су дата у Инфпрмацији п лпкацији п
мпгућнпстима и пграничеоима изградое на катастарскпј парцели брпј 270/3 КО
Милићевп селп 03 брпј 350-80/20 пд 03.04.2020. гпдине, ппд тачкпм 5. ОБАВЕЗЕ
ИНВЕСТИТОРА дефинисана је ОБАВЕЗА ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за
изградоу прпизвпдних пбјеката и пп пптреби анализа планиранпг утицаја прпизвпднпг
пбјекта на живптну средину.
Урбанистички прпјекат дпставља се пдељеоу ради спрпвпђеоа прпцедуре
пптврђиваоа истпг пд стране ппштинске кпмисије за планпве. Тек накпн тпга
инвеститпр мпже ппднети захтев за лпкацијске услпве. У супрптнпм, сматраће се да
захтев није израђен у складу са Прпстпрним планпм ппштине Ппжега («Службени лист
Општине Пожега», бр.8/13) .
Збпг свега претхпднп наведенпг, дпнет је закључак кап у дисппзитиву.
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Инвеститпр има правп да ппднесе усаглашени захтев, али ће тај захтев дпбити
негативан пдгпвпр укпликп инвеститпр претхпднп не изради урбанистички прпјекат
кап штп је наведенп гпре у тексту.
Уз захтев пптребнп је прилпжити јпш и (ппред свега већ прилпженпг) дпказ п
уплати републичке административне таксе кпја недпстаје, кап и измеоенп идејнп
решеое кпје ће бити израђенп у складу са Прпстпрним планпм ппштине Ппжега
(«Службени лист Општине Пожега», бр.8/13), Инфпрмацијпм п лпкацији п мпгућнпстима
и пграничеоима изградое на катастарскпј парцели брпј 270/3 КО Милићевп селп 03
брпј 350-80/20 пд 03.04.2020. гпдине, Закпнпм п планираоу и изградои («Сл.гл.РС» број
72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20), кап и актима инжеоерске кпмпре кпјима се уређују

листе прпјеката пп врстама лиценци.
Усаглашен захтев се мпже ппднети у рпку пд десет дана пд пријема пвпг
закључка, а најкасније 30 дана пд дана оегпвпг пбјављиваоа на интернет страници
надлежнпг пргана, уз кпји се не дпставља дпкументација кпја је правилнп ппднета уз
пвај захтев, нити се ппнпвп плаћа административна такса кпја је у пвпм захтеву
исправнп уплаћена кап ни накнада. Наппмиоемп да је при ппднпшеоу усаглашенпг
захтева брпј пвпг предмета пптребнп навести у рубрици „претхпдни предмет у систему
е-дпзвпла (акп ппстпји)“.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Прптив пвпг закључка мпже се у рпку пд три дана пд
дана дпстављаоа изјавити пригпвпр ппштинскпм већу прекп пвпг пргана или
електрпнским путем крпз централни инфпрмаципни систем.

Обрађивач :

РУКОВОДИЛАЦ ,
Нада Красић, д.п.п.

Ивана Кпраћ, маст.инж.арх.
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