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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 почетак извођења радова на изградњи самоуслужне перионице, 
спратности П, на кат. парц. број 4742 КО Пожега, на основу члана 107. и 136. 
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16) и на 
основу члана 32. Правилника о спровођењу обједињене процедуре 
електронским путем („Сл. гл.РС“, број 113/2015, 96/2016 и 120/2017), доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
  1. НАСТАВЉА СЕ поступак за издавање потврде о почетку извођења 
радова на изградњи самоуслужне перионице, спратности П, на кат. парц. број 
4742 КО Пожега. 
 
 2. ПОТВРЂУЈЕ СЕ да је инвеститор „ПЕСАК ПЕТРОЛ“ д.о.о. Пожега, 
улица Вука Караџића број 9, овом органу поднеo пријаву за почетак 
извођења радова на изградњи самоуслужне перионице, спратности П, на кат. 
парц. број 4742 КО Пожега, а у складу са решењем ROP-POZ-24391-CPIH-
5/2018, заводни 03 број 351-576/2018 од 23. 10. 2018. године. 
 У пријави је наведено да се са извођењем радова почиње 25. 01. 2019. 
године, а завршава 25. 01. 2020. године. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 
 Пред овим органом у току је поступак по захтеву инвеститора „ПЕСАК 
ПЕТРОЛ“ д.о.о. Пожега, улица Вука Караџића број 9, а преко пуномоћника 
Добривоја Стевановића из Пожеге, за издавање потврде о почетку извођења 
радова на изградњи самоуслужне перионице, спратности П, на кат. парц. број 
4742 КО Пожега. 

Захтев је примљен у ЦИС-у дана 17. 01. 2019. године и заведен је под 
бројем ROP-POZ-24391-WA-10/2019. Предмет је заведен у Општинској 
управи Пожега, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-
комуналне послове и заштиту животне средине дана 18. 01. 2019. године под 
бројем 351-695/2018. 
 Дана 05.12.2018. године овај орган је решењем број ROP-POZ-24391- 
WA-7/2018, заводни број: 03 бр. 351-653/2018 прекинуо поступак за издавање 
потврде о почетку извођења радова на изградњи самоуслужне перионице, 
спратности П, на кат. парц. број 4742 КО Пожега, док не буде правноснажно 
решено претходно питање. 
  



 
 

Инвеститор је овом органу, уз поднети захтев, доставиo поравнање, 
закључено пред Основним судом у Пожеги, у предмету П-1011/18 од 
13.12.2018. године, којим је решено претходно питање и у коме су се странке 
сагласиле да се може наставити поступак пред Општинском управом у 
Пожеги. 
 Подносилац захтева је уплатио републичку административну таксу за 
захтев, потврду, накнаду за ЦЕОП. 

Уз поднету пријаву, достављен је и доказ о уплати доприноса за 
уређење грађевинског земљишта у износу од 199.493,00 динара, као и уговор 
о пружању услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне 
енергије од 15. 06. 2018. године. 

Како је, пред надлежним органом, решено претходно питање, то су се 
створили услови за наставак поступка и издавање потврде о почетку 
извођења радова на изградњи самоуслужне перионице, спратности П, на кат. 
парц. број 4742 КО Пожега. 
 Пошто је, уз поднети захтев, достављена докентација прописана 
важећим законом и правилницима, то је одлучено као у диспозитиву овог 
решења. 
 
 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 15 дана од 
пријема решења. Жалба се предаје електронски кроз централни 
информациони систем, или преко ове управе непосредно, или се шаље 
поштом препоручено 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. 

                                                                                               


