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Пожега
Општинска управа Пожега, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбенокомуналне послове и заштиту животне средине, поступајући по захтеву инвеститора
Црнковић Горана из Пожеге, Милићево село бб, за издавање одобрења за извођење
радова на изградњи економског објекта за складиштење пољопривредне
механизације и производа пољопривредног домаћинства, на кат. парц. број 1157/2
К.О. Милићево село, на основу члана 28. став 5. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем (“Сл. гл. РС”, бр.68/2019), доноси:
РЕШЕЊЕ
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Црнковић Горана из Пожеге, Милићево
село бб, ЈМБГ: 0709988790035, за издавање одобрења за извођење радова на
изградњи економског објекта за складиштење пољопривредне механизације и
производа пољопривредног домаћинства, габарита 15,40м х 12,20м, бруто површине
објекта 187,88м2, нето површине објекта 182,08м2, висине објекта 5,97м, спратности
П, на кат. парц. број 1157/2 К.О. Милићево село, јер нису испуњени формални услови
за даље поступање по захтеву.
Образложење
Инвеститор Црнковић Горан из Пожеге, Милићево село бб, поднео је захтев
преко пуномоћника Чворовић Милана из Ариља, за издавање одобрења за извођење
радова на изградњи економског објекта за складиштење пољопривредне
механизације и производа пољопривредног домаћинства, на кат. парц. број 1157/2
К.О. Милићево село.
Захтев је примљен у ЦИС-у дана 21.10.2019. године и заведен је под бројем
ROP-POZ-32089-ISAW-1/2019. Предмет је заведен у Општинској управи Пожега,
Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту
животне средине дана 21.10.2019. године под бројем 351-412/2019.
Уз захтев за издавање одобрења за извођење радова, инвеститор је доставио
следећу документацију:
-уредно пуномоћје за заступање,
-доказ о уплати републичке административне таксе за захтев, решење и
накнаде за ЦЕОП,

-катастарско топографски план кат. парц. бр. 1157/2 К.О. Милићево село, од
17.08.2019. године, урађен од стране ГА „Геопројект“ из Ариља,
- идејни пројекат број ИДР 27/19 из септембра 2019. године, који се састоји од
главне свеске и пројекта архитектуре, урађен од стране пројектанта „Квадер“
д.о.о. из Ариља, са главним пројектантом Чворовић Миланом, дипл. грађ. инж.
бр. лиценце 310 7384 04.
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.
Наиме, информацијом о локацији овог органа 03 број 350-184/19 од 25.07.2019.
године, и то у делу који се односи на обавезе инвеститора, инвеститору је наложено
да изврши промену намене пољопривредног земљишта у грађевинско. Увидом у
достављену техничку документацију, утврђено је да инвеститор није доставио доказ
да је извршио промену намене пољопривредног земљишта у грађевинско код
надлежног Одељења за привреду и локални економски развој Општинске управе
Пожега.
Након усклађивања техничке документације, подносилац захтева може, у
складу са чл.8ђ ст.7 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број
72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011,121/2012, 42/2013 – одлука
УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19др.закон), поднети нов, усаглашени захтев у року од тридесет дана од пријема овог
решења, односно од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног
органа.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Сходно члану 28. став 9. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл.гл.РС”,
бр.68/2019), против овог решења може се у року од три дана од дана достављања
изјавити приговор електронским путем кроз централни информациони систем
Општинском већу Пожега.
РУКОВОДИЛАЦ,
Нада Красић, д.п.п.

