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ВЛАДИЧИН ХАН

     Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске
управе Владичин Хан, ул. Светосавска број 1, решавајући по захтеву инвеститора,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, поднетог преко пуномоћника, XXXXXXXXXXXX,
за издавање решења којим се одобрава употреба изведених радова на изградњи стамбено
пословног објекта, на основу члана 8ђ. и члана 158. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник 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, 145/2014,
83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), члана 44. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 68/2019) и члана
136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016 и 95/18-
аутентично тумачење), доноси

Р Е Ш Е Њ Е

     ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, за
издавање решења којим се одобрава употреба изведених радова на изградњи пословно
стамбеног објекта, на кп.бр. 375/1 КО Владичин Хан, јер нису испуњени формални услови
за даље поступање по захтеву.

О б р а з л о ж е њ е

     Инвеститор, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, поднео је захтев, преко
пуномоћника, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Одељењу за урбанизам, имовинско-
правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан, дана
24.06.2022. године, под бројем ROP-HAN-19222-IUP-1/2022, IV Број: 351-108/2022-03, за
издавање решења којим се одобрава употреба изведених радова на изградњи употреба
изведених радова на изградњи пословно стамбеног објекта, на кп.бр. 375/1 КО Владичин
Хан.

     Чланом 42. – 44. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Службени гласник РС“, број 68/2019), прописано је да се поступак за
издавање решења којим се одобрава извођење радова из члана 158. став 1. Закона, покреће
подношењем захтева надлежном органу кроз CIS, да надлежан орган, по пријему захтева,
проверава испуњеност формалних услова за поступање по захтеву и да, ако нису испуњени
формални услови за даље поступање по захтеву, прописани чланом 43. овог правилника,
надлежни орган захтев одбацује решењем, у року од пет радних дана од дана подношења
захтева, уз навођење разлога за такву одлуку.



       Увидом у поднети захтев и достављене прилоге, овај орган је утврдио да за поступање
по захтеву нису испуњени формални услови, односно да није приложена следећа
документација:

- овлашћење за подношење захтева,

- пројекат за извођење са потврдом и овером инвеститора, лица које врши стручни надзор и
одговорног извођача радова да је изведено стање једнако пројектованом, ако у току грађења
није одступљено од пројекта за извођење или пројекат изведеног објекта, израђен у складу
са правилником којим се уређује садржина техничке документације,

- извештај комисије за технички преглед, којим се утврђује да је објекат подобан за употребу,
са предлогом за издавање употребне дозволе,

- спецификација посебних делова,

- решење о утврђивању кућног броја,

- доказ о уплати административне таксе за подношење захтева и доношење решења којим се
дозвољава употреба радова, као и доказ о уплати накнаде за Централну евиденцију,

- сертификат о енергетским својствима објекта, ако је за објекат прописана обавеза
прибављања сертификата о енергетским својствима,

- елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта, и

- елаборат геодетских радова за подземне инсталације.

     На основу овако утврђеног чињеничног стања, а имајући у виду да странка није
доставила потребну документацију предвиђену Законом и Правилником, то су се, у смислу
члана 158. Закона о планирању и изградњи и члана 44. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем, стекли услови за примену цитираних прописа,
те је одлучено као у диспозитиву.

     Ако подносилац захтева отклони све утврђене недостатке и поднесе усаглашени захтев
најкасније у року од 30 дана од његовог објављивања, не доставља документацију поднету
уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу и друге накнаде које је
већ доставио, односно платио у поступку у коме је тај акт донет.

    Сходно члану 44. став 5. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Службени гласник РС“, број 68/2019) 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 заксе
и накнаде.

    ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се изјавити приговор
Општинском већу општине Владичин Хан у року од три дана од дана пријема решења.

Обрадио,                                                                                        Н А Ч Е Л Н И К,

Љиљана Мујагић, дпп                                                 Милош Стојановић, дипл. правник

 

 




