РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА МЕДВЕЂА
Одељење за урбанизам
Број: 02-351-178/2015
Датум: 02.06. 2015. године
МЕДВЕЂА
Одељење за урбанизам
општине Медвеђа на захтев Ристић Стевана из
Медвеђе,ул. Реткоцерска бр. 1, за изградњу потпорног зида у ул. Реткоцерска у Медвеђи,
на кат.парцели бр. 2113/1 у КО Медвеђа на основу чл. 134,135 и 135а 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, 132/2014 и
145/2014), чл.15 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени
гласник РС“ бр.22/2015) и члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист
СРЈ“ бр. 33/1997 и 31/2001), доноси
РЕШЕЊЕ
О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ
1. ИЗДАЈЕ СЕ Грађевинска дозвола за изградњу потпорног зида на кат. парцели
бр.2113/1 у КО Медвеђа, инвеститору Ристић Стевану из Медвеђе ,ул.
Реткоцерска бр.1 и финансијеру Општини Медвеђа, ул.Јабланичка бр.48.
2. Зид се састоји из два дела , зид бр.1 је висине 3м, дужине 8м, а зид бр.2 је
висине 2м, дужине 7м .
3. Предрачунска вредност објекта износи 789.580,00 динара.
4. Пројекат за грађевинску дозволу, бр. 21/2015 од 30.04.2015.год, израдио је
Пројектни биро и грађевинска радња „Делта-инжењеринг“-Лесковац, ул. Бошка
Бухе бр.1, главни пројектант Зоран Павловић, дипл.инг.грађ., број лиценце 312
2475 03.
5. Саставни део Решења о Грађевинској дозволи су локацијски услови, извод из
пројекта за грађевинску дозволу(главна свеска) и пројекат за грађевинску дозволу.
6. Обавезује се инвеститор да осам дана пре почетка грађења објекта, односно
извођења радова пријави почетак извођења радова овом органу наводећи датум
почетка и рок завршетка грађења, односно извођења радова, сходну члану
148.Закона о планирању и изградњи
7. Грађевинска дозвола престаје да важи ако се не отпочне са грађењем објекта ,
односно извођењем радова у року од две године од дана правноснажности овог Решења.
Образложење
Ристић Стеван из Медвеђе ,ул. Реткоцерска бр.1, поднео је захтев овом одељењу
дана 01. 06. 2015. године под бројем 02-351-178/2015, за издавање Грађевинске дозволе
за изградњу потпорног зида на кат.парцели бр.2113/1 у КО Медвеђа.
Уз захтев за издавање Грађевинске дозволе инвеститор је поднео:

- Локацијски услови бр. 02-350-110/2015 од 23.04.2015. године, издато од овог
одељења,
-Пројекат за грађевинску дозволу у електронској и папирној форми ,
-Извод из пројекта за грађевинску дозволу(главна свеска)
-Изјава о извршеној техничкој контроли од стране студија за пројектовање
„Белведере“ од 30.04.2015.год.
-Препис листа непокретности бр. 1054 за КО Медвеђа,
- Копија плана за кат.парцелу бр. 2113/1за КО Медвеђа,
-Уверење ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу Медвеђа бр. 174-02/2015-У од
28.05.2015.год. о ослобађању обавезе плаћања накнаде на име уређења грађевинског
земљишта,
-Уверење РГЗ СКН Медвеђа бр. 956-01-1/2015 од 23.04.2015.године о подземним
водовима и објектима
-Решење извршног одбора Скупштине општине Медвеђа бр.06-969/2001-01 од
05.12.2001.године за санацију терена-изградњу потпорног зида на путу МедвеђаРеткоцер-Спонце,
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:
-

Ристић Стевану из Медвеђе

-

ОЈП општине Медвеђа

-

Грађевинском инспектору

-

Архиви општине Медвеђа
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