Градска управа града Краљева - Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбенокомуналне делатности, решавајући по захтеву „TCON“ doo Београд за консалтинг и
менаџмент у области обновљивих извора енергије, Улица Париске комуне 61 Нови Београд
за издавање локацијских услова за изградњу мале хидроелектране „Дубочица“, на основу
члана 53а. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр.
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50 -одлука УС, 98/2013-одлука
УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре („Службени гласник РС“ бр. 22/15) доноси
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ се захтев за издавање локацијских услова број 353-2-24/2015-08 поднет
дана 08.04.2015.године од стране TCON“ doo Београд за консалтинг и менаџмент у области
обновљивих извора енергије, Улица Париске комуне 61, Нови Београд, за изградњу мале
хидроелектране „Дубочица“ на реци Дубочици и реци Топлици, КО Маглич код Краљева,
као НЕПОТПУН.
Овај закључак производи правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10
дана од дана пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на
интернет страници Градске управе града Краљева не поднесе усаглашен захтев.
О б р а з л о ж е њ е
„TCON“ doo Београд, поднело је захтев заведен под бројем 353-2-24/2015-08 дана
08.04.2015.године, за издавање локацијских услова за изградњу мале хидроелектране
„Дубочица“, КО Маглич код Краљева.
Увидом у поднети захтев утврђено је да уз исти није достављено Идејно решење,
израђено у складу са члановима 35., 36., 37., 38., 39. и 40. Правилника о садржини, начину и
поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени
објекта („Службени гласик РС“, број 23/15).
Сходно наведеном, а сагласно члану 8. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре („Службени гласник РС“ број 22/15) и члану 53а. Закона о планирању
и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013-одлука УС, 50 -одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014)
одлучено је као у диспозитиву овог закључка.
Сагласно члану 8. став 5. истог Правилника, донети закључак неће производити
правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог
закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страници Градске
управе града Краљева, поднесе усаглашен захтев.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити
приговор Градском већу града Краљева, у року од 3 (три) дана од дана пријема истог, а
преко овог органа, таксиран са 200,00 динара градске административне таксе.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА;
БРОЈ: 353-2-24/2015-08 од 15.04.2015. ГОДИНЕ
Доставити:
-„TCON“ doo Београд
-Архиви
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