РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општинска управа општине Неготин
Одељење за урбанизам и грађевинарство
Број: 351-98/2013-IV/02
Датум: 13.10.2015.године
Неготин
Општинска управа општине Неготин, Одељење за урбанизам и грађевинарсво
решавајући по захтеву Златаре „МБ голд“ Неготин за реконструкцију стана у стамбенопословном објекту на к.п. бр. 984 КО Неготин у Неготину, на основу члана 8ђ. Закона о
планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, број: 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 и 145/14) и члана 17
Правилника о обједињеној процедури („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015), доноси

ЗАКЉУЧАК
Одбацује се захтев Златаре „МБ голд“ Неготин за реконструкцију стана у
стамбено-пословном објекту на к.п. бр. 984 КО Неготин у Неготину, број. 351-98-/2013IV/02 од 18.06.2013.године, као непотпун.
Образложење
Златара „МБ голд“ Неготин поднела је захтев за реконструкцију стана у
стамбено-пословном објекту на к.п. бр. 984 КО Неготин у Неготину.
Увидом у поднети захтев утврђено је да није достављен пројекат за реконструкцију,
урађен у складу са чланом 43., чланом 44., чланом 45., чланом 46., чланом 47. и чланом 48.
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке
документације према класи и намени објекта („Сл.гласник РС“, бр.23/2015 и 77/2015) којима
је прописана садржина идејног пројекта.
Обзиром да нису испуњени формални услови, а сходно члану 8ђ .став 3. Закона о
планирању и изградњи, овај орган је одлучио као у диспозитиву закључка.
Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашени захтев у
року од десет дана од дана пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана објављивања
закључка на интернет страни надлежног органа, не доставља документацију поднету уз
захтев који је одбачен од стране надлежног органа, нити поново плаћа административну
таксу.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења може се изјавити жалба Министарству
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије - Зајечарски управни округ у
Зајечару у року од 15 дана од дана достављања. Жалба се предаје непосредно или шаље
поштом овом органу, са доказом о уплати републичке административне таксе у износу од
440,00 динара на основу тарифног броја 6 Закона о републичким административним
таксама (“Службени гласник РС”, број: 43/03, 51/03-испр., 61/05, 101/05-др. Закон,
5/09, 54/09, 50/11, 70/11-усклађени дин. изн., 55/12-усклађени дин.изн., 93/12, 47/13усклађени дин.изн,65/13-др.закон, 57/14-усклађени дин. изн. и 45/2015-усклађени
дин. изн.), на жиро рачун број: 840-742221843-57, позив на број 97 76-072 у корист
Буџета Р. Србије.
Закључак доставити: Подносиоцу захтева и архиви овог Одељења.
Обрадио,
Шеф Одељења,
Перица Станковић, грађ.инж.
Мирјана Дојчиновић, дипл. прававник

