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Пожега
Општинска управа у Пожеги, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбенокомуналне послове и заштиту животне средине поступајући по захтеву „ПЕСАК
ПЕТРОЛ“, д.о.о. Пожега, улица Вука Караџића број 9, за издавање грађевинске дозволе
за изградњу самоуслужне перионице, спратности П, на кат.парц. број 4742 КО Пожега,
на основу члана 18. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем (“Сл. гл.РС”, бр.113/2015, 96/2016 и 120/17), доноси
З А К Љ У Ч А К
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев „ПЕСАК ПЕТРОЛ“, д.о.о. Пожега, улица Вука Караџића
број 9, за издавање грађевинске дозволе за изградњу самоуслужне перионице,
спратности П, на кат.парц. број 4742 КО Пожега, јер нису испуњени формални услови
за даље поступање по захтеву.
Образложење
„ПЕСАК ПЕТРОЛ“, д.о.о. Пожега, улица Вука Караџића број 9, поднео је захтев
преко пуномоћника Добривоја Стевановића из Пожеге, за извођење радова на
изградњи самоуслужне перионице, спратности П, на кат.парц. број 4742 КО Пожега.
Захтев је примљен у ЦИС-у дана 24. 09. 2018. године и заведен је под бројем
ROP-POZ-24391-CPI-4/2018. Предмет је заведен у Општинској управи Пожега,
Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту
животне средине дана 24. 09. 2018. године под бројем 351-564/2018.
Уз захтев за издавање грађевинске дозволе инвеститор је овом органу доставио
следећу документацију:
- уредно пуномоћје за заступање у овом предмету,
- доказ о уплати републичке административне таксе за захтев, решење и
накнаде за ЦЕОП,
- извод из пројекта за грађевинску дозволу и пројекат за грађевинску дозволу
који се састоји из главне свеске, пројекта архитектуре, пројекта конструкције и
пројекта хидротехничких инсталација, урађени од „ГИТЕР“, д.о.о. из Пожеге,
- изјаву „ГИТЕРИНГ ПРО“, д.о.о. из Чајетине о извршеној техничкој контроли
пројекта за грађевинску дозволу,
- уверење Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено - комуналне
послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега 03 број 35070/14 од 28. 04. 2014. године о промени намене земљишта на кат. парцели
број 4730 КО Пожега и
- сагласност суседа предузећа „МОЛ СРБИЈА“ из Београда од 19. 07. 2017.
године.

По пријему захтева и приложене документације овај орган је проверио
испуњеност формалних услова за даље поступање па је утврдио да нису испуњени
формални услови за доношење решења, који су одређени локацијским условима, а
недостаци су следећи:
-

-

није достављен доказ о уплати накнаде за промену намене пољопривредног
земљишта у грађевинско за кат. парц. број 4742 КО Пожега у површини
одређеној локацијским условима и
у пројекту за грађевинску дозволу, на ситуационом плану, није приказан
паркинг за минимално три путничка возила, а што је наложено важећим
локацијским условима.

Подносилац захтева може, у складу са чл.18 ст.4 Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем, поднети нов, усаглашени
захтев у року од десет дана од пријема овог закључка, а најкасније 30 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.
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