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Пожега
Општинска управа у Пожеги, Одељење за урбанизам, грађевинарство,
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, поступајући по
захтеву инвеститора „ЕУРО ФРИГО“, д.о.о. из Пожеге, улица Прудови б.б. за
измену - допуну употребне дозволе 03 број 351-126/03 од 22. 07. 2003. године
Општинске управе Пожега, Одељења за урбанизам, грађевинарство и
комуналне делатности, на основу члана 45. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гл. РС“, број
113/2015 и 96/2016), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
1. УСВАЈА СЕ захтев инвеститора „ЕУРО ФРИГО“, д.о.о. из Пожеге,
улица Прудови б.б, па се издаје употребна дозвола за употребу и коришћење
затвореног магацина П+1, у основи габарита 25,10м х 8,08м на кат. парцели
број 2919 КО Пожега – објекат у катастру означен бројем 5.
2. Саставни део ове употребне дозволе је извештај Комисији о
извршеном техничком прегледу објекта магацина број 5 на кат. парцели број
2919 КО Пожега од 17. 10. 2017. године и Елаборат геодетских радова
урађен од СГБ „ГЕОПРЕМЕР“, из Пожеге од 15. 10. 2017. године.

Образложење
Овом органу обратио се захтевом инвеститор ЕУРО ФРИГО“, д.о.о. из
Пожеге, улица Прудови б.б. тражећи да се измени – допуни употребна
дозвола 03 број 351-126/03 од 22. 07. 2003. године Општинске управе
Пожега, Одељења за урбанизам, грађевинарство и комуналне делатности у
делу који се односи на употребу и укњижбу изграђеног магацина број 5 на
кат.парцели број 2919 КО Пожега.
У свом захтеву инвеститор је навео да је приликом градње
трафостанице уклоњена мања надстрешница за амбалажу, па је магацин
мањих габарита од оних који су уписани у катастарску евиденцију.
Ради утврђивања истинитих чињеница у овом предмету инвеститор је
извршио ново снимање објекта магацина број 5 преко СГБ „Геопремера“, из
Пожеге.

Инвеститор је у исту сврху преко Агенције за грађевински инжењеринг
„ИНГ ПРОЈЕКАТ“, из Пожеге извршио технички преглед изграђеног магацина.
Технички преглед објекта магацина број 5 вршила је Комисија у
следећм саставу:
1. Миљко Ковачевић, дипл. грађ. инж.- председник Комисије, лиценца
бр. 410 3997 03,
2. Бранислав Ристановић, дипл. инж. ел. – члан, лиценца бр. 450 1122
03,
3. Лука Кузељевић, дипл. инж. маш. – члан лиценца бр. 430 А956 07 и
4. Предраг Недић, дипл. инж. грађ. – члан, уверење 07 бр. 152-64/13.
По извршеном техничком прегледу формирана Комисија доставила је
изврештај овом органу са предлогом да се за магацин број 5, на кат. парцели
број 2919 КО Пожега изда употребна дозвола, јер је објекат статички
стабилан, испуњава функцију ради које је и легализован и не угрожава
сигурност и безбедност суседних објеката и лица у комплексу објеката у
власништву инвеститора.
Доношењем овог решења фактичко стање на терену преточено је у
одговарајуће решење, односно употребну дозволу подобну као основ за упис
права својине на магацину број 5, на кат. парцели број 2919 КО Пожега.
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 8 дана од
пријема решења. Жалба се предаје преко ове управе електронски и за исту
се плаћа административна такса у износу од 460,00 динара на рачун Буџет
Републике Србије, број рачуна: 840-742221843-57, модел: 97, позив на број:
49-081.
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