Република Србија
ОПШТИНА ПОЖЕГА
Oпштинска управа
Одељење за урбанизам,
грађевинарство,
стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине
Број предмета: ROP-POZ-28762-CPА-3/2017
Заводни број: 03 бр. 351-74/2017
28. 03. 2017.године
Пожега

Општинска управа у Пожеги, Одељење за урбанизам, грађевинарство,
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине поступајући по захтеву
инвеститора Марије Ршумовић из Пожеге, Улица Војводе Путника број 26, за измену
грађевинске дозволе за изградњу зграде за трговину на велико и мало, на кат.
парцелама број 276 и 277 КО Пожега, на основу члана 27. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“,
број 113/2015 и 96/2016) и члана 255. Закона о општем управном поступку, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о измени грађевинске дозволе
МЕЊА СЕ тачка 4. диспозитива решења о грађевинској дозволи овог органа
ROP-POZ-28762-CPI-2/2016, заводни број 03 број 351-7/2016 од 20. 01. 2017. године
тако да иста гласи:
„ ОБАВЕЗУЈЕ СЕ инвеститор да у року од 15 дана уплати допринос за
уређење грађевинског земљишта у износу од 340.595,00 динара на рачун број. 840741538843-29 по моделу 97 позив на број 52-081 1873“.

Образложење
Инвеститор Марија Ршумовић из Пожеге, Улица Војводе Путника број 26,
обратила се овом органу за измену грађевинске дозволе ROP-POZ-28762-CPI2/2016, заводни број 03 број 351-7/2016 од 20. 01. 2017. године тражећи да се умањи
допринос за уређење грађевинског земљишта због недостатка инфраструктуре на
кат. парцелама број 276 и 277 КО Пожега.
Овај орган се обратио ЈП Дирекција за изградњу-Пожега“ да се изврши
обрачун доприноса за уређење грађевинског земљишта.
ЈП Дирекција за изградњу-Пожега“, својим Актом број 3/17-исправка од 27. 03.
2017. године смањила је износ доприноса са 400.701,00 динара на 340.595,00
динара, па је на основу новог обрачуна извршена измена предметне грађевинске
дозволе, како је то и наведено у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се у року од
8 дана по пријему изјавити жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре Републике Србије-Златиборски управни округ Ужице. Жалба се
предаје преко ове управе непосредно или на записник, или се шаље поштом
препоручено и за исту се плаћа административна такса у износу од 440,00 динара на
рачун Буџет Републике Србије, број рачуна: 840-742221843-57, модел: 97, позив на
број: 49-081.
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