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               ОПШТИНСКЕ УПРAВЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, решавајући пo  захтеву, Етно село „ Сунчев брег“ из Вучковице ул. Стари Милин бр.6
на основу чл. 8ђ. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.72/09, 81/09 – исправка, 64/10 - одлука УС и 24/11, 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), Уредбе о локацијским
условима („Сл. гласник РС“ бр. 115/2020) и чл.8 став 2. Правилника о поступку спровођења  обједињене процедуре електронским путем (,,Сл.
гласник РС“ бр. 68/19) доноси

 

ЗАКЉУЧАК

 

              ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ROP-NKC-1864-LOC-1/2022. и бр. 353-110/2022-02

који је поднет од стране Етно село „ Сунчев брег“ из Вучковице за издавање Локацијских услова за изградњу пратећег ( помоћног ) објекта -
базена за потребе планраног стамбеног објекта на кп.бр.496 КО Вучковица због формалних недостатака и недостатака у садржини идејног
решења.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Етно село „ Сунчев брег“ из Вучковице,  je поднело захтев за издавање Локацијских услова за изградњу базена  на кп.бр.496 КО Вучковица

            Решавајући по поднетом захтеву увидом у документацију која је приложена   и документацију којом располаже овај орган је утврдио да
захтев има формалних недостатака и недостатака у  идејном решењу израђено од  стране  OMNI ARCHITECTURE инжењерске делатности
Крагујевац , одговорног пројектанта Јелене В Рајић Број лиценце: 300 С548 05 03  и то:

 

1. Садржај главне свеске ускладити са Правилником  о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке
документације  према класи и намени објекта ( Службени гласник РС бр. 68/2019.) и њговим прилозима  тј. у  прилогу 06 – подаци о
објакту и локацији, попунити све податке везане за објекат и локацију  с обзиром да се ради о објекту у функцији главног објекта  (
пмоћни објекат) који се  везује на инфраструктурне  прикључке главног објекта. Навести потребне капацитете за објекат базена ,
приложити грађевинску дозволу , издате одобрене капацитете и услове имаоца јавних овлашћења за главни објекат у циљу обезбеђења
довољних каоацитета .

2. Пројекат архитектуре ИДР

Графички прилог- ситациони план  урадити у складу са одредбама из чл. 40. Правилника  о садржини, начину и поступку израде и
начина вршења контроле техничке документације  према класи и намени објекта ( Службени гласник РС бр.68/2019) и важећим
планским документом (План детаљне регулације  Сунчев брег у насељеном месту Вучковица (Општински службени гласник бр.27/2020 )
) тј.

1. Објекат базена поставити у складу са планским документом на удаљености од 4м од других објеката
2. Приказати апсолутне коте за објекат базена
3. Приказати везу на одобрене прикључке на инфраструктуру и начин одвођења и третирање отпадних вода .
4. Приказати све објекте са инсталацијама везане за базен који су наведени у текстуалном делу ИДР ( машинска соба и др.)

Текстуални и нумерички прилог ускладити са изменама.

Чланом. 8.став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ( Сл гласник Рс бр.68/19 )  прописано је да
:     "Надлежни орган ће захтев за издавање локацијских услова одбацити закључком и када идејно решење не садржи податке потребне за
издавање локцијских услова уз навођење свих недостатака односно разлог за одбацивање".

            На основу горе утврђеног чињеничног стања , а ускладу са горе цитираним одредбама , стекли су се услови за примену чл 8ђ . Закона о
планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.72/09, 81/09 – исправка, 64/10 - одлука УС и 24/11, 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)   и чл. 8. став 2 Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем Сл гласник РС бр.68/2019)  па је закључено као у диспозитиву.

Сходно чл. 8ђ став 4 . Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.72/09, 81/09 – исправка, 64/10 - одлука УС и 24/11, 121/2012,
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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)   и чл.8 став 6.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем Сл гласник РС бр.68/2019)  ако подносилац захтева у року од
10 дана од пријама закључка, а најкасније од 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници www.knic.rs , поднесе усаглашени
захтев за изградњу и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен , нити поново плаћа
локалну административну таксу.

            Против овог закључка сходно члану 8. став 4. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ( Сл
гласник РС 68/2019 )  може се поднети приговор Општинском већу Општине Кнић , у року од 3 дана од дана пријема закључка.

Приговор се подноси преко ситема обједињене процедуре ЦИС –а. Агенције за привредне регистре РС.

 

 

                                                                                        НАЧЕЛНИК УПРАВЕ

                                                                                           Марина Петровић
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