РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋИЋЕВАЦ
Општинска управа
Одељење за привреду, финансије,
Урбанизам и инспекцијске послове
Бр.350-22/15-04
12.10. 2015.године,
Ћићевац
Општинска управа Општине Ћићевац-Одељење за привреду,
финансије, урбанизам и финансијске послове
поступајући по захтеву СТР
МИХАЈЛОВИЋ Стана Михајловић предузетник ДОЊА МУТНИЦА за издавање
локацијских услова за изградњу складишног простора за боце са запаљивим гасовима
на бензинској станици „Михајловић“ у Ћићевцу, на основу чл. 53 а и чл. 57. Закона о
планирању и изградњи („ Сл. Гласник РС“, бр.72/09, 81/09 испр.64/10, одлука УС
24/11,121/12,42/13 , одлука УС 50/13, одлука УС 98/13, одлука УС 132/14 , 145/14),члана
8.Правилника о обједињеној процедури
(„ Сл. Гласник РС“, бр.22/15), чл.
35.36.37.38,39 и 40. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења
контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. Гласник РС“,
бр.23/15 и 77/15) издаје
З А К ЉУ Ч А К
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање локацијских услова за изградњу
складишног простора за боце са запаљивим гасовима на бензинској станици
„Михајловић“ на кат. парцели бр.1647 и 1648 КО Ћићевац-град у Ћићевцу поднет дана
05.10.2015.године од стране СТР МИХАЈЛОВИЋ Стана Михајловић предузетник
ДОЊА МУТНИЦА, као непотпун.
Уз захтев подносилац је поднео идејно решење које није израђено у
складу са чл. 35,36,37,38,39 и 40. Правилника о садржини, начину и поступку
израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени
објекта („Сл. Гласник РС“, бр.23)15 и 77/15)-( у даљем тексту Правилник) у делу
који се односи:
-Главна свеска идејног решења није приложена,
-Идејно решење текстуални садржај није у складу са Правилником,
-Идејно решење графички прилози нису у скласу са Правилником
-Комплетно идејно решење није у складу са прилогом
11.Правилника.
Допуњену и усаглашену документацију подносилац захтева може
доставити овом органу у року од 10 дана од дана пријема овог закључка .
Образложење
СТР МИХАЈЛОВИЋ Стана Михајловић предузетник ДОЊА
МУТНИЦА , поднео је захтев за издаваље локацијских услова за изградњу складишног
простора за боце са запаљивим гасовима на бензинској станици „Михајловић“ на кат.
парцели бр.1647 и 1648 КО Ћићевац-град у Ћићевцу.
Увидом у поднети захтев утврђено је да Идејно решење није коплетно а у
складу са чл. 53 а Закона о планирању и изградњи („ Сл. Гласник РС“, бр.72/09, 81/09

испр.64/10, одлука УС 24/11,121/12,42/13 , одлука УС 50/13, одлука УС 98/13, одлука
УС 132/14 , 145/14) и чл. 35,36,37,38,39 и 40. Правилника о садржини, начину и
поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и
намени објекта („Сл. Гласник РС“, бр.23)15 и 77/15) у делу који се односи:главна
свеска идејног решења није приложена,идејно решење текстуални садржај није у
складу са Правилником,идејно решење графички прилози нису у складу са
Правилником и комплетно идејно решење није у складу са прилогом 11
Правилника.
Допуњену и усаглашену документацију подносилац захтева може
доставити овом органу у року од 10 дана од дана пријема овог закључка .
У складу са чл. 8. Правилника о спровођењу обједињене процедуре („Сл.
Гласник РС“, бр.22/15) , донети закључак производиће правно дејство уколико
подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка не поднесе нови
усаглашен захтев.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ :Против овог закључка може се поднети приговор
Општинско већу општине Ћићевац у року од 3 дана од дана пријема а преко овог
органа и таксиса се са 600,00 динара административне таксе.
Доставити:Подносиоцу захтева и Архиви ОУ Ћићевац.
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