Република Србија
Општина Лебане
Општинска управа
Одељење за урбанизам, имовинско
правне, комунално грађевинске,
стамбене и инспекцијске послове,
ROP-LEB-4411-IUP-5/2016
06 Broj 351- 63- e /2016
01.11.2016.
Одељење за урбанизам, имовинско правне, комунално грађевинске,
стамбене и инспекцијске послове општинске управе Лебане, решавајући по захтеву
Цветковић Дејана из Лебана, ул. Доситејева бр. 24 , кога заступа Миодраг
Станковић из Лебана, ул Карађорђева бр.21 , по приложеном пуномоћју, за
издавање решења о употребној дозволи за нестамбени објекат - гаражу изграђену
на к.п.3166 у КО Лебане, у улици Цара Душана бр. 156 у Лебану, а на основу члана
8 и 8ђ Закона о планирању и изградњи (Сл. гл. РС. 72/09, 81/09, 64/10,-УС,
24/11,121/12, 42/13-УС, 50/12-УС, 132/14,145/14, члана 42, 43 и 44 Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (Сл. гл. РС,
бр.113/15), и члана 210 Закона о општем управном поступку (Сл. Лист СРЈ, 33/97 и
31/01), доноси следећи
З А К Љ У Ч А К
Одбацује се захтев ROP-LEB-'4411-IUP-5/2016 заводни број 06 Broj 351-63e/2016 који је поднео Цветковић Дејан из Лебана, ул. Доситејева бр. 24, за
издавање решења о употребној дозволи за нестамбени објекат - гаражу - категорија
објекта А, класификациони број 127141, изграђен на на к.п. бр. 3166 у КО Лебане,
у улици Цара Душана 156 у Лебану, јер нису испуњени формални услови за даље
поступање по захтеву.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Цветковић Дејан из Лебана, ул Доситејева бр. 24 је преко свог пуномоћника
Миодрага Станковића из Лебана, ул. Карађорђева бр. 21 по приложеном
пуномоћју, поднео је захтев ROP-LEB-4411-IUP-5/2016 за доношења решења о
употребној дозволи за нестамбени објекат - гаражу изграђену на к.п. бр. 3166 у КО
Лебане, у улици Цара Душана бр. 156.
Уз захтев је приложиo овлашћење за заступање ОV I бр. 292/2016, доказ о
уплати накнаде за AПР, доказ о плаћеној републичкој такси у износу од 770,00
динара, накнаду за издавање употребне дозволе у износу од 600,00 динара, КТП
урађен 18.02.2016. године, обавештење грађевинског инспектора о усклађености

темеља са геодетским снимком, обавештење грађевинског инспектора да је објекат
саграђен у складу са локацијским условима и издатом грађевинском дозволом,
грађевинску дозволу за предметни објекат, и потврда о завршеној изградњи
нестамбеног објекта – гараже као и прикључење на нисконапонску мрежу, водовод
и канализацију.
За издавање решења о употребној дозволи , потребно је, поред достављене
документације приложити и
- елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта
- геодетски снимак изведеног објекта на парцели на овереном катастарско
топографском плану
- елаборат геодетских радова за подземне инсталације
- РАТ у износу 0,2 % од предрачунске вредности објекта што за овај објекат
износи од 2 599,26 динара .
Члан
44 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем предвиђа да ако нису испуњени формални услови за даље
поступање по захтеву, прописани чланом 42 овог правилника, надлежни орган
захтев одбацује закључком, у року од 5 дана од дана подношења захтева, уз
навођење свих недостатака. Имајући у виду овај члан Правилника, одлучено је као
у диспозитиву.
Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема закључка из става 1
овог члана , а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет
страници надлежног органа , поднесе нов, усаглашен захтев и отклони све
недостатке , не доставља се документација поднета уз захтев који је одбачен,нити
се поново плаћа административна такса .
Против овог закључка подносилац захтева може изјавити приговор
општинском већу, преко надлежног органа, у року од 3 дана од дана достављања
закључка. Приговор се предаје преко овог органа, таксиран са 400 динара ОАТ,
Самостални стручни сарадник
Душанка Марјановић Цолић

