РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА МЕДВЕЂА
Одељење за урбанизам
Број: 02-351-165/2015
Датум: 26.05.2015. године
МЕДВЕЂА
Одељење за урбанизам општине Медвеђа на основу захтева Пијовић Душана из
Тулара за издавање Решења за постављење помоћног објекта, на основу чл. 8ђ и 145.
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/2009,81/2009-испр.,
64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013одлука УС и 132/2014), чл.16 и 17 Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре („Службени гласник РС“ бр 22/2015) и чл. 210 Закона о општем управном
поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 33/1997 и 31/2001), доноси

ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Пијовић Душана из Тулара за издавање Решења за постављење
помоћног објекта по чл. 145 Закона о планирању и изградњи , због формалних
недостатака.
Образложење
Пијовић Душан из Тулара поднео је захтев овом одељењу дана 22. 05. 2015. године
под бројем 02-351-165/2015, за издавање Решења којим се одобрава постављење
помоћног објекта на основу чл. 145 Закона о планирању и изградњи.
Уз захтев за издавање Решења о одобрењу из чл. 145 Закона подносилац захтева је
поднео следећу документацију:
- Копију извода из листа непокретности бр. 256 за КО Туларе
Разматрајући поднети захтев и увидом у приложену документацију, утврђено је да
нису утврђени формални услови, односно да није достављена потребна документација и
то:
-Извод из листа непокретности (оригинал)
-Копија плана
-Идејни пројекат
-Доказ о одговарајућем праву на земљишту
-Доказ о уплати административне таксе
-Доказ о уплати таксе за уређење грађевинског земљишта
Овај закључак не производи правно дејство уколико подносилац поднесе нов,
усаглашен захтев и отклни све недостатке захтева у року од 10 дана од пријема закључка,
а најкасније 30 дана од дана објављивања на интернет страници надлежног органа.

Поступајући по напред наведеном захтеву овај орган донео је закључак као што у
дипозитиву и гласи.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог закључка може се изјавити жалба Министарству
грађевинарства , саобраћаја и инфраструктуре Београд – Јабланичком управном округу , у року од
5 дана од дана пријема истог, преко овог одељења.
Жалба се таксира са 330,00 динара административне таксе.
ДОСТАВИТИ:
-

Пијовић Душану из Тулара

-

Архиви општине Медвеђа
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