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         ОПШТИНА СОКОБАЊА, решавајући по захтеву Dušankе Ristovski, ЈМБГ: 0511963715093, Like Ružića I deo 8, Београд (Чукарица), Београд
- Чукарица, поднетог преко пуномоћника Todosijević Bojanа, ЈМБГ: 0705968753715, Desanke Maksimović 2b, Сокобања, за издавање решења о
одобрењу за извођење радова, на основу члана 6. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, бр. 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 - др. закон и
62/17), чл. 8ђ. и 145. Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и
37/19) и члана 28. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС”, број 68/19), и
члана 3. Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врстио
бјеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и
контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежан орган спроводи („Службени гласник РС“, број 2/19),
члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16) и овлашћења начелника Општинске управе, доноси:

РЕШЕЊЕ

              Одбацује се захтев Dušankе Ristovski, ЈМБГ: 0511963715093, Like Ružića I deo 8, Београд (Чукарица), Београд - Чукарица, поднетог
преко пуномоћника Todosijević Bojanа, ЈМБГ: 0705968753715, Desanke Maksimović 2b, Сокобања, за извођење радова на изградњи  помоћног
објекта, (капацитет:) бруто површине под објектом од  44.50 m2, на к.п.бр.6153 у КО Врмџа,  као непотпун.

О б р а з л о ж е њ е

           Dušanka Ristovski, ЈМБГ: 0511963715093, Like Ružića I deo 8, Београд (Чукарица), Београд - Чукарица, преко пуномоћника Todosijević
Bojanа, ЈМБГ: 0705968753715, Desanke Maksimović 2b, Сокобања, поднела је захтев за издавање одобрења за извођење радова на изградњи
помоћног објеката, (капацитет:) бруто површине под објектом од  44.50 m2, на к.п.бр.6153 у КО Врмџа.

Уз захтев за издавање одобрења за извођење радова приложена је потребна документација и то:

Идејни пројекат
Остала документа захтева за решења у складу са чланом 145. Закона: пуномоћје, катастрско топографски план
Пуномоћје за подношење захтева за издавање решења о одобрењу извођења радова

У поступку обједињене процедуре прибављени су подаци из Листа непокретности број 1796 КО Врмџа, као и Извештај о усклађеност са
планским документом од 13.9.2021.године.

Увидом у доствљену и прибављену документацију документацију утврђено је да нису испуњени следећи услови:

- захтевом и Идејним пројектом није одређена класификациона ознака предметног помоћног објекта

- на основу прибављеног Извештаја о усклађеностиса планом, потребно је употпунити Идејни пројекат у складу са њим, односно у погледу
приказа "удаљења објекта од бочних граница парцела, као и дефинисати висину објекта у складу са котом приземља и нултом котом објекта".

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Ако подносилац захтева у року од десет дана од дана пријема овог закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет
страници надлежног органа поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који
је одбачен, нити поново плаћа административну таксу.

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 допуштена је жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре Републике Србије-Нишавски управни округ, у року од 8 (осам) дана од дана пријема истог, која је таксирана са 490,00
дин.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.
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