РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА МЕДВЕЂА
Одељење за урбанизам
Број: 02-350-116/2015
Датум: 22.04. 2015. године
МЕДВЕЂА
Одељење за урбанизам општине Медвеђа на захтев Милорада Перишића из
Медвеђе за издавање Решења којим се одобрава грађење помоћног објекта , на основу
чл. 145, а у вези чл.102. ст.1 и 2 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“
бр. 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 и 132/2014) и члана 192. Закона о општем
управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 33/1997 и 31/2001), доноси
РЕШЕЊЕ
ОДОБРАВА СЕ, Перишић Милораду из Медвеђе изградња помоћног објекта П+0 на
кат.парцели бр. 547/3 у КО Медвеђа у свему према идејном пројекту израђеном од
стране пројект бироа „Rav design & belli“- Књажевац, ул. Танаска Рајића бр.43, заведен под
бр. 02-001 од априла 2015.год., одговорни пројектант-Радовић В.Ратомир, д.и.а., лиценца
бр. 300 1648 03.
Димензије помоћног објекта су 15,00x5,50м
Укупна П нето 70,24 м2, П бруто 82,50 м2
Обавезује се инвеститор да 8 дана пре почетка извођење радова пријави почетак
извођења радова овом органу, сходно чл. 148 Закона о планирању и изградњи.
Образложење
Перишић Милорад из Медвеђе поднео је захтев овом одељењу дана 20. 04. 2015.
године под бројем 02-350-116/2015, за издавање Решења којим се одобрава грађење
помоћног објекта на основу чл. 145 Закона о планирању и изградњи.
Уз захтев за издавање Решења о одобрењу из чл. 145 подносилац захтева је
поднео следећу документацију:
-Идејни пројекта у три примерка,
-Препис листа непокретности бр. 840 за КО Медвеђа,
- Копија плана за кат.парцелу бр. 547/3 за КО Медвеђа,
-Уговор о плаћању накнаде за уређење грађевинског земљишта,
-Уверење ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу Медвеђа бр. 127-02/2015-У од
20.04.2015.год. о плаћању накнаде на име уређења грађевинског земљишта,
-Доказ о уплати административне таксе
Поступајући по напред наведеном захтеву овај орган донео је решење као што у
дипозитиву и гласи.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству
грађевинарства , саобраћаја и инфраструктуре Београд – Јабланичком управном округу , у року од
8 дана од дана пријема истог, преко овог одељења.
Жалба се таксира са 330,00 динара административне таксе.
ДОСТАВИТИ:
-

Перишић Милораду из Медвеђу

-

Грађевинском инспектору

-

Архиви општине Медвеђа
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