Република Србија
ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ
Општинска управа
број: ROP-MCR-39959-IUP-1/2019
351–121/19
06. јануар 2020. године
Мало Црниће
Општинска управа Мало Црниће, на основу члана 44. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем (,,Службени гласник РС”,број
68/19) решавајући по поднетом захтеву Лепојевић Горана из Јаковљева улица / број /
општина Власотинце доноси:
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Лепојевић Горана из Јаковљева улица / број / општина
Власотинце за издавање употребне дозволе поднет Општинској управи Мало Црниће дана
3о. децембра 2019. године, заведен под бројем ROP-MCR-39959-IUP-1/2019 за стамбени
објекта изграђен у Салаковцу на катастарској парцели број 351 КО Салаковац због
недостављања документације предвиђене у члану 42. став 2 и то:
тачка 1 - пројекта за извођење са потврдом и овером инвеститора, лица које врши
надзор и одговорног извођача да је изведено стање једнако пројектованом ако у току
изградње није одступљено од пројекта за извођење ли пројекат изведеног објекта, израђен
у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;
тачка 7- сртифакат о енергетским својствима објекта ако је за објекат прописана
обавеза прибављана сертификата о енергетским својствима;.
Образложење
Лепојевић Горан из Јаковљева улица / број / општина Власотинце, поднео је захтев
за издавање употребне дозволе за стамбени објекат изграђен на катастарској парцели број
351 КО Салаковац заведен под бројем ROP-MCR-39959-IUP -1/2019 дана 30. децембра 2019.
године Општинској управи Мало Црниће.
У спроведеном поступку приликом прегледа достављене документације утврђено је
да нису достављени пројекта за извођење са потврдом и овером инвеститора, лица које
врши надзор и одговорног извођача да је изведено стање једнако пројектованом ако у току
изградње није одступљено од пројекта за извођење ли пројекат изведеног објекта, израђен у
складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације и сртифакат о
енергетским својствима објекта ако је за објекат прописана обавеза прибављана
сертификата о енергетским својствима.
Како поднети захтев не садржи потребну документацију предвиђену чланом 42. став
2. Тачке 1 и 7 за издавање употребне дозволе то је у складу са чланом 44 став 1. Правилника
о спровођењу обједињене процедуре електорнским путем (,,Сл. гласник РС“, број 113/2015,
96/16 и 120/17) одлучено је као диспозитиву овог Закључка.
Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема Закључка, а најкасније 30
дана од дана његовог објављивања на јавни увид поднесе усаглашен захтев и документацију
не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен нити поново плаћа
административне таксе.
Против овог Закључка дозвољена је жалба у року од 3 дана од дана достављања
Општинском већу општине Мало Црниће.
Жалба се таксира са 480,00 и 100,00 динара административних такси.
Шеф одсека
Снежана Милошевић

