РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА МЕДВЕЂА
Одељење за урбанизам
Број: 02- 350-109 / 2015
Datum:22.04.2015. године
М Е Д В Е Ђ А
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Општинска управа општине Медвеђа – Одељење за урбанизам, на основу члана 210.
Закона о општем управном поступку (''Сл.лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/2001 и ''Сл.гл.РС'', бр.
30/2010), и на основу члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
(''Сл.гл.РС'', бр. 22/2015), по захтеву Цветковић Драгана из Медвеђе, Божидара Стојановића 11,
за издавање локацијских услова за изградњу потпорног зида у Медвеђи, доноси:
ЗАКЉУЧАК
Захтев за издавање локацијских услова за изградњу потпорног зида у Медвеђи, у улици
Божидара Стојановића 11, на кат.парцели број 234 К.О. Медвеђа , који је поднео, Цветковић
Драган из Медвеђе, Божидара Стојановића 11, дана 15.04.2015.г. заведен под бројем 02-350109/2015, одбацује се због формалних недостатака.
Образложење
Цветковић Драган из Медвеђе, Божидара Стојановића 11, поднео је овом органу дана
15.04.2015.г. наведени поднесак.
Како је утврђено да поднесак има недостатке који спречавају поступање по њему, и то:
- поднети захтев се односи на издавање локацијских услова на основу члана 53.а Закона
о планирању и изградњи (''Сл.гл.РС'',број 72/2009, 81/2009-испр.,64/2010-одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС , 132/2014 и 145/2014), за
изградњу новог објекта а Идејно решење које је приложено односи се на санацију потпорног
зида, дакле, на члан 145.поменутог Закона, за већ постојећи објекат (потпорни зид) који треба
санирати-реконструисати па је самим тим потребно ускладити поднети захтев и документацију,
на основу члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
(''Сл.гл.РС'', бр. 22/2015) закључено је као у диспозитиву.
Упутство о правном средству:
Против овог закључка може се изјавити посебна жалба Министарству
грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре - организациона јединица у Лесковцу у року од
15 дана од дана његовог достављања.
Жалба се предаје овом органу непосредно писмено или усмено на записник или шаље
препоручено путем поште са административном таксом од 330,00 дин.
ДОСТАВИТИ:
- Цветковић Драгану из Медвеђе,
- Архиви СО Медвеђа
Обрадио:
Небојша Јакшић, д.и.а.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Ђ. Цветковић, д.и.г
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