
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Општинска управа општине Сокобањa

Oдељење за урбанизам, локални економски развој

и заштиту животне средине
Број предмета: ROP-SBN-39684-IUP-5/2021
Заводни број: /
Датум: 07.09.2021. године
СОКОБАЊА, Србија

               ОПШТИНА СОКОБАЊА, решавајући по захтеву Бранка Карамарковића, ЈМБГ: 1104958710007, БРАНКА ЖИВКОВИЋА 39, Београд
(Земун), Београд - Земун, за издавање употребне дозволе на основу члана 158. Закона о планирању и изградњи („Службени 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, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19), члана 44. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/19), и члана 136. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16), као и на основу овлашћења начелника Општинске управе општине Сокобање, доноси:

РЕШЕЊЕ

                      ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ROP-SBN-39684-IUP-5/2021 инвеститора Бранка Карамарковића, ЈМБГ: 1104958710007, БРАНКА
ЖИВКОВИЋА 39, Београд (Земун), Београд - Земун, за издавање употребне дозволе за Стамбено-пословног објекта Су+П+2+Пк ,
на кп.бр.5276/1 , у улици Миладина Живановића број 20, (капацитет:) БРГП од 513.08 m2, као непотпун.

О б р а з л о ж е њ е

                  Инвеститор, Бранко Карамарковић, БРАНКА ЖИВКОВИЋА 39, Београд (Земун), Београд - Земун је кроз систем за електронско
подношње пријава поднео захтев ROP-SBN-39684-IUP-5/2021 од 29.08.2021 08:35:33. за издавање употребне дозволе за наведени објекат.

Увидом у достављени захтев и прилоге, утврђено је да нису испуњени формални услови предвиђени чланом 42-44.Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/2019). 

Општинска управа општине Сокобања је по службеној дужности упутила достављене елаборат геодетских радова на проверу у Службу за катастар
непокретности Сокобања и Службу за катастар водова Ниш, од којих је добијен одговор у виду Обавештења бр. 952-04-089-18112/2021 од 3.9.2021.године
и Обавештења број 956-03-309-1228/2021 од 3.9.2021.године.

У напред наведеним Обавештењима стоји да достављени елаборати имају недостатака и нису сачињени у складу са прописима, стандардима и
техничким нормативима, и да као такви нису спроводљиву у операту катастра непокретности.

Недостаци који су том приликом утврђени су следећи: 

Елаборат посебних делова објекта није спроводљив из разлога што нумерација посебних делова није урађена од 1 до н у оквиру улаза,
Елаборат подземних водова није спроводљив из разлога што је на скици мерења водова потребно приказати основне карактеристичне
податке оводовима, односно извршити њихово означавање у потпуности, као и то да је потребно допунити Записник о иззвршеном
увиђају свим потребним подацима.

На основу овако утврђеног чињеничног стања, а на основу члана 44. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Службени гласник РС“, бр. 68/2019), надлежни орган је донео Решење као у диспотизиву.

Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема закључка, а најкасније 30 дана од његовог објављивања на интернет страници
надлежног органа, поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља се документација поднета уз захтев који је
одбачен, нити се поново плаћа административна такса, а све у складу са чланом 44. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева, без обавезе достављања документације поднете
уз захтев који је одбачен и поновног плаћања административне таксе односно накнаде.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против  овог  решења  подносилац захтева може изјавити жалбу Министарству грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре, Републике Србије-Нишавски управни округ, у року од 8 (осам) дана од дана пријема истог, таксирана са 490,00
динара адм.таксе, која се уплаћује на жиро рачун 840-742221843-57 са позивом на број 97 10-094, сврха: такса за жалбу, прималац: Буџет РС, и
подноси се путем ове управе, кроз Централни информациони систем за електронско поступање у оквиру обједињене процедуре.

Обрадио: Д.Арсић, дипл.инж.грађ.                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                   
 РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА:

Никола Николић, дипл.прав.

 


