Република Србија
Општина Лебане
Општинска управа
Одељење за урбанизам, имовинско
правне, комунално грађевинске,
стамбене и инспекцијске послове,
ROP-LEB-4148-IUP-1/2018
06 Broj 351-16- У/2018
28.02.2018.
Одељење за урбанизам, имовинско правне, комунално грађевинске,
стамбене и инспекцијске послове општинске управе Лебане, решавајући по захтеву
Горана Марковића ПР. Производња пелета Био Марк 17, Бошњаце , кога заступа
Нинеелектро Доо Ниш, Гутенбергова 33, по приложеном пуномоћју, за издавање
решења о употребној дозволи за СТС 10/04 КВ снаге 250 КВА и прикључног вода
10кв, изграђеног на к.п. 3177/24 у КО Бошњаце, а на основу члана 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 96/16 и 120/17),
доноси следећи
З А К Љ У Ч А К
Одбацује се захтев ROP-LEB-4148-IUP-1/2018 заводни број 06 Broj 351-16
У/2018 који је поднео Горан Марковић ПР. Производња пелета Био Марк 17,
Бошњаце , за издавање решења о употребној дозволи за СТС 10/0,4 КВ снаге 250
КВА и прикључног вода 10кв, категорија објекта Г, класификациони број 222410
изграђену на на к.п. бр. 3177/24 у КО Бошњаце, јер нису испуњени формални
услови за даље поступање по захтеву.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Инвеститор Горан Марковић ПР Производња пелета Био Марк 17, Бошњаце,
општина Лебане, је преко свог пуномоћника Нинеелектро Доо Ниш , поднео
захтев ROP-LEB-4148-IUP-1/2018 за доношења решења о употребној дозволи за
СТС 10/0,4 КВ 250 КВА и прикључног вода 10кв, изграђену на к.п. бр. 3177/24 у
КО Бошњаце,општина Лебане.
Прегледом достављене документације утврђено је иста није потпуна, тј
недостају следећа документа:

-доказ о уплаћеној републичкој административној такси која износи
18.000,00 дин. за објекте категорије Г (број жиро рачуна 840-742221843-57 модел
97 позив на број 50-016- буџет Републике Србије).
-у записнику Комисије за технички преглед –предлог Комисије за издаваље
употребне дозволе се упућује градској управи –одељење за урбанизам Лесковац, а
не надлежном органу- Одељењу за урбанизам Лебане, те у том смислу извршити
исправку
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 општине Лебане у року од 3 дана од дана достављања закључка.
Приговор се предаје преко овог органа, таксиран са 400,00 динара ОАТ,
Саветник
Душанка Марјановић Цолић

