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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 захтеву 
инвеститора  „ПУТЕВИ“, д.о.о. Ивањица, улица Јаворска број 55, за издавање 
привремене грађевинске дозволе за привремено постављање мобилне бетонске 
базе капацитета 30м3/h типа DNS MAB 30LSV произвођача „Денис-коп“, Младеновац, 
на кат. парцели број 1568/3 КО Пожега објекат број 2, на основу члана 147. 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 и145/14), члана 30. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 113/2015 и 96/2016), 
доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о  грађевинској дозволи 

 
1. УСВАЈА СЕ захтев инвеститора „ПУТЕВИ“, д.о.о. Ивањица, улица Јаворска 

број 55, матични број: 06990738, ПИБ 101064157, па се издаје привремена 
ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА за привремено постављање мобилне бетонске базе 
капацитета 30м3/h типа DNS MAB 30LSV произвођача „Денис-коп“, Младеновац, на 
кат. парцели број 1568/3 КО Пожега објекат број 2. 

Привремена грађевинска дозвола доноси се за период за који је закључен и 
уговор о закупу земљишта и који не може бити дужи од три године. 
   

2. Постављање мобилне бетонске базе извршиће се према идејном пројекту 
који је урађен од Агенције за грађевински инжењеринг „ИНГ ПРОЈЕКТ“, Пожега са 
одговорним пројектантом Миљком Ковачевићем дипл. инг. грађевине, број лиценце 
310 5941 03.  

Идејни пројекат је саставни део овог решења. 
 
3. Предрачунска вредност радова је 8.000.000,00 динара. 
 
4. Инвеститор је дужан да овом органу пријави почетак извођења радова 

најкасније осам дана пре почетка извођења радова на постављању привремене 
мобилне бетонске базе. 
 
 
 



  

 
 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 

Инвеститор „ПУТЕВИ“, д.о.о. Ивањица, улица Јаворска број 55, поднео је 
захтев за издавање привремене грађевинске дозволе за привремено постављање 
мобилне бетонске базе капацитета 30м3/h типа DNS MAB 30LSV произвођача 
„Денис-коп“, Младеновац, на кат. парцели број 1568/3 КО Пожега објекат број 2. 

Захтев је примљен у ЦИС-у дана 04. 10. 2017. године и заведен је под бројем 
ROP-POZ-30630-ТСPI-1/2017. Предмет је заведен у Општинској управи Пожега, 
Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту 
животне средине дана 09. 10. 2017. године под бројем 351-893/2017. 

 
 Уз захтев за издавање привремене грађевинске дозволе за привремено 
постављање мобилне бетонске базе инвеститор је овом органу доставио следећу 
документацију: 
 - докази о плаћању републичких административних такси за захтев, решење и 
накнаде за ЦЕОП, 
 - уговор о закупу дела кат. парцеле број 1568/3 КО Пожега од 20. 05. 2016. 
године, 

- Решење овог органа 03 број 504-08/17 од 26. 09. 2017. године којим се 
утврђује да за пројекат изградње мобилног постројења за производњу бетона на кат. 
парцели број 1568/3 КО Пожега није потребна израда Студије о процени утицаја на 
животну средину и 

- идејни пројекат који је урађен од Агенције за грађевински инжењеринг „ИНГ 
ПРОЈЕКТ“, Пожега са одговорним пројектантом Миљком Ковачевићем дипл. инг. 
грађевине, број лиценце 310 5941 03. 
 
 Пошто је уз захтев за издавање привремене грађевинске дозволе достављена 
сва документација прописана важећим Законом о планирању и изградњи и 
Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, 
као и другим прописима, то је захтев усвојен и донето је решење у смислу 
диспозитива. 
  
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се у року од 
8 дана по пријему изјавити жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре Републике Србије-Златиборски управни округ Ужице. 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. 
 
 
Обрадио:                                                                                         НАЧЕЛНИК, 
Р. Анђелић                                                                                  Нада Красић, д.п.п. 
 
                                                                                                   
 

 


