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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 пријави инвеститора „ПЕСАК 
ПЕТРОЛ“ д.о.о. Пожега, улица Вука Караџића број 9, за извођење радова на изградњи 
самоуслужне перионице, спратности П, на кат. парц. број 4742 КО Пожега, на основу члана 
152. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 
64/10 – одлука УС, 24/11,121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 
132/14, 145/14 и 83/18), доноси 

 
З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 
 ОДБАЦУЈЕ СЕ пријава инвеститора „ПЕСАК ПЕТРОЛ“ д.о.о. Пожега, улица Вука 

Караџића број 9, за извођење радова на изградњи самоуслужне перионице, спратности П, 
на кат. парц. број 4742 КО Пожега, јер нису испуњени формални услови. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

„ПЕСАК ПЕТРОЛ“ д.о.о. Пожега, улица Вука Караџића број 9, поднео је пријаву за 
извођење радова на изградњи самоуслужне перионице, спратности П, на кат. парц. број 
4742 КО Пожега. 

Захтев је примљен у ЦИС-у дана 27. 12. 2018. године и заведен је под бројем ROP-
POZ-24391-WA-9/2018. Предмет је заведен у Општинској управи Пожега, Одељењу за 
урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине дана 
27. 12. 2018. године под бројем 351-695/2018. 

Пријава је поднета преко пуномоћника Добривоја Стевановића из Пожеге. 
 Уз поднету пријаву је достављен  доказ о уплати накнаде за ЦЕОП у износу од 500,00 
динара и републичке админстративне таксе за захтев у износу од 310,00 динара и потврду у 
износу од 4.500,00 динара. 
 У поднетој пријави је, као датум отпочињања извођења радова наведен 04. 01. 2019. 
године, а завршава 04. 01. 2020. 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 
издавање потврде о пријави радова.  

Инвеститор није доставио: 
- доказ о измирењу обавеза у погледу доприноса за уређивање грађевинског 

земљишта, које је утврђено решењем о грађевинској дозволи, 
- типски уговор за изградњу прикључка на дистрибутивни систем електричне енергије, 

који је оператор дистрибутивног система електричне енергије доставио инвеститору уз 
услове за пројектовање прикључења, а који је потписан квалификованим електронским 
потписом инвеститора, односно његовим пуномоћником. 
 Против овог Закључка не могу се улагати правни лекови. 
 
                                                                                                       РУКОВОДИЛАЦ 
                                                                                                      Нада Красић, д.п.п.    

 


