РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БЛАЦЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
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Број: III-02-351-737/16
Датум: 20.10.2016 године
Блаце

Служба за урбанизам,
грађевинарство, комунално стамбене
и имовинско правне послове

Општинска управа Општине Блаце, решавајући по захтеву Предузећa за
производњу, промет и услуге "МАКС" д.о.о. Међухана, општина Блаце (МБ:
)
поднет од стране пуномоћника Стамбене задруге „Тренд“ из Крушевца, ул. Мише
Митровића бр. 73, чије је одговорно лице Дејан Милојевић, из Крушевца, ул. Краља Петра
Првог бр. 73, за издавање решења о употребној дозволи за изведене радове на доградњи
постојећег производног објекта-хладњаче за воће и поврће, на основу чл. 8.ђ и 158. Закона
о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/09 , 81/09, 24/11, 121/12, 132/14,
145/14), чл. 3. 42., 43. и 44. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Службени гласник РС" бр. 113/2015) и чл. 210. Закона о општем
управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01) и (''Службени гласник РС''
бр. 30/10), донела је дана 20.10.2016 године:
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ се као непотпун захтев Предузећa за производњу, промет и
услуге "МАКС" д.о.о. Међухана, општина Блаце (МБ:
) поднет од стране
пуномоћника Стамбене задруге „Тренд“ из Крушевца, ул. Мише Митровића бр. 73, чије је
одговорно лице Дејан Милојевић, из Крушевца, ул. Краља Петра Првог бр. 73, за издавање
решења о употребној дозволи за изведене радове на доградњи постојећег производног
објекта-хладњаче за воће и поврће, (класификациони број 125223, категорија В),
спратности П, габарита 24,94м х 12,81м, укупне бруто изграђене површине дограђеног
дела 321,87м2, нето површине дограђеног дела 306,25м2, висине +9,30м, на локацији у
селу Међухана, на кат. парцели бр. 2292 КО Међухана, јер нису испуњени формални
услови за даље поступање по захтеву:
1. Нису приложени пројекти за извођење
2. Графичка документација није приложена у .dwg или .dwf формату
3. У приложеној потврди - изјава инвеститора, стручног надзора и извођача радоваКрушевац, септембар 2016 год., недостају печати-личне лиценце ИКС за стручни
надзор-Весна А. Милојевић, дипл. инж. арх. и за одговорног извођача на монтажи
челичне конструкције, покривању и опшивању-Миодраг Ј. Минић, дипл. грађ.
инж..
Образложење
Предузеће за производњу, промет и услуге "МАКС" д.о.о. Међухана, општина
Блаце (МБ:
), је преко пуномоћника Стамбене задруге „Тренд“ из Крушевца, ул.
Мише Митровића бр. 73, дана 14.10.2016 год., овој Служби, поднео захтев бр. ROP-BLA2194-IUP-5/2016 (заводни број III-02-351-737/16), за издавање решења о употребној
дозволи за изведене радове на доградњи постојећег производног објекта-хладњаче за воће
и поврће, (класификациони број 125223, категорија В), спратности П, габарита 24,94м х
12,81м, укупне бруто изграђене површине дограђеног дела 321,87м2, нето површине
дограђеног дела 306,25м2, висине +9,30м, на локацији у селу Међухана, на кат. парцели
бр. 2292 КО Међухана.

Ова служба је увидом у достављену документацију утврдила да нису испуњени
формални услови за поступање по захтеву, односно захтев није поднет у прописаној
форми,
1. Нису приложени пројекти за извођење-приложене су само прве стране пројеката
2. Графичка документација није приложена у .dwg или .dwf формату
3. У приложеној потврди - изјава инвеститора, стручног надзора и извођача радоваКрушевац, септембар 2016 год., недостају печати-личне лиценце ИКС за стручни
надзор- Милојевић А. Весну, дипл. инж. арх. и за одговорног извођача на монтажи
челичне конструкције, покривању и опшивању- Минић Ј. Миодрага, дипл. грађ. инж..
Како због наведеног недостатка нису испуњени формални услови, за даље
поступање, на основу чл. 8ђ. 158. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС“, број 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/2011, 121/12, 42/13-УС,50/13-УС, 98/13, 132/14 и
145/14) и чл. 3. 42., 43. и 44. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 113/15), закључено је као у
диспозитиву.
Уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а
најкасније у року од 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страни општине
Блаце (http://www.blace.org.rs ), поднесе усаглашен захтев и отклони све напред наведене
утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити
поново плаћа административну таксу и накнаду.
Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење
усаглашеног захтева.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка, подносилац
захтева, може изјавити приговор Општинском већу Општине Блаце, преко ове Службе, у
року од 3 дана од дана пријема истог, кроз Централни информациони систем. Приговор се
таксира са 250,00 динара административне таксе.
Доставити: Подносиоцу захтева, архиви и надлежном за објављивање на интернет
страни.
Обрада:
Виши сарадник
за грађевинарство
Ненад Стевановић, грађ.инж.

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВE
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