Република Србија
ОПШТИНА ЋИЋЕВАЦ
Општинска управа
Одељење за привреду, финансије
урбанизам и инспекцијске послове
Бр.351-16/15-04
14.мај 2015.године
Ћићевац
Општинска управа општине Ћићевац-Одељење за привреду
финансије, урбанизам и инспекцијске послове решавајући по захтеву Општине
Ћићевац улица Карадјордјева број 106 за издавање одобрења за изводјење радова на
уредјењу парцела у Ћићевцу, на основу чл.134. став 2. и чл.145. став 1. Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.72/09,81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11,
121/12, 42/13-УС, 50/13- УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14 ), члана 28. Правилника о
поступку спроводјења обједињене процедуре („Сл. гласник РС“, бр.22/15), члана 84.
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке
документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“, бр.23/15) и чл. 192.
Закона о општем управном псотупку („Сл. лист СРЈ“, бр.33/97 и 31/01), доноси следеће
Р Е Ш Е Њ Е
ОДОБРАВА се инвеститору ОПШТИНИ ЋИЋЕВАЦ у лица
Карадјордјева број 106 изв одјење радова на уредјењу катастарских парцела број 1643 и
1639 КО Ћићевац-град у Ћићевцу .
Главна свеска идејног пројекта уредјења катастарских парцела број
1643 и 1639 КО Ћићевац.град у Ћићевцу урадјена је од стране Дирекције за урбанизам
и изградњу Варварин , број 6221 од 07. маја 2015.године , одговорни пројектант
Силвана Јовановић, дипл. инг. арх. лиценца број 200 1121 09 и идејни пројекат уредјења
парцела израдјен је од стране Дирекције за урбанизам и изградњу Варварин , број 6221
од 07. маја 2015.године , одговорни пројектант Силвана Јовановић, дипл. инг. арх.
лиценца број 200 1121 09.
Наведена пројектна документација је саставни део овог решења.
Образложење
ОПШТИНА ЋИЋЕВАЦ улица Карадјордјева број 106 поднела је
захтев број 351-16/15-04 од 14. 05.2015.године за издавање решења о одобрењу за
изводјење радова на уредјењу катастарских парцела број 1643 и 1639 КО Ћићевац-град
у Ћићевцу.
Уз захтев инвеститор је приложио:
Главну свеску идејног пројекта уредјења катастарских парцела број
1643 и 1639 КО Ћићевац.град у Ћићевцу која је урадјена од стране Дирекције за
урбанизам и изградњу Варварин , број 6221 од 07. маја 2015.године , одговорни
пројектант Силвана Јовановић, дипл. инг. арх. лиценца број 200 1121 09 и идејни
пројекат уредјења парцела који је израдјен од стране Дирекције за урбанизам и
изградњу Варварин , број 6221 од 07. маја 2015.године , одговорни пројектант Силвана
Јовановић, дипл. инг. арх. лиценца број 200 1121 09.

Доказ права својине или коричћења кат. парцела број 1643 и 1639 КО
Ћићевац-град Извод из листа непокретности број 952-1/2015-302 од 12.05.2015.године
издат од РГЗ Служба за катастар непокретности ЋићевацЧланом 145. став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“,
бр.72/09,81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13- УС, 98/13-УС, 132/14
и 145/14 ) одредјено је да се радови наведени у чл.2. став 1. тачка 25. Закона спадају у
радове за које се не издаје градјевинска дозвола и да се за те радове издаје решење
копјим се одобрава њихово изтводјење.
Како је инвеститор уз захтев поднео потребну документацију наведену у
чл. 145. став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.72/09,81/09исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13- УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14 ) и .
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контролеw
техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“, бр.23/15)
решено је као у диспозитиву.
Ово решење је ослободјено таксе на основу Закона о административним
таксама.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења допуштена је жалба Министарству
градјевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС-Рашки округ у Краљеву у року од 15
дана од дана пријема истог.Жалба се предаје преко овог органа и таксира са 600,00
динара административне таксе.
ДОСТАВИТИ:инвеститору, градјевинској инспекцији и архиви ОУ.
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