РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СРБОБРАН
Општинска управа
Број: ROP-SRB-9101-CPI-1/2021
Дана:06.04.2021. године
21480 Србобран, Трг слободе 2
Тел: 021/730-020; факс: 021/731-079
E-mail: srbobran@eunet.rs
Општинска управа Србобран, Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине решавајући по захтеву ЈВП “Воде Војводине” Нови
Сад, Булевар Михајла Пупина бр.25, за издавање грађевинске дозволе за изградњу црпне
станице “Србобрани” и доводног канала до акумулације “Србобран”, а на основу члана
133. става 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр.
72/2009, 81/09 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС,
98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020),
члана 4. став 3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 68/2019), члана 11. Одлуке о
Општинској управи Србобран ("Службени лист општине Србобран" бр. 21/2017пречишћен текст и 11/2019) в.д. начелник Општинске управе Србобран,Данијела Вујачић,
издаје:
РЕШЕЊЕ
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ЈВП “Воде Војводине” Нови Сад, Булевар Михајла
Пупина бр.25, матични број:08761809; ПИБ:102094162 за издавање грађевинске
дозволе за изградњу црпне станице “Србобран”, и доводног канала (цевовода) до
акумулације “Србобран”, на катастарским парцелама број: 9514, 11985, 12006, 9552,
9557, 9634, 9638/1, 9638/6, 11969, 12072/3, 12286/1, 12300/9, 12304/2 и 12400/5 К.О.
Србобран.
Категорија објекта“Г”, класификациона ознака 222210 (цевовод са изливом) , због
формалних недостатака.

Образложење
ЈВП “Воде Војводине” Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.25 је поднео захтев
преко пуномоћника Антић Слободана, дипл.инж., руководиоц службе за инвестиције у
ЈВП “Воде Војводине” Нови Сад ,преко ЦИС-а, дана 01.04.2021.године, под бројем ROPSRB-9101-CPI-1/2021 поднео захтев за издавање грађевинске дозволе за изградњу црпне
станице “Србобрани” и доводног канала до акумулације “Србобран” на катастарским
парцелама број: 9514, 11985, 12006, 9552, 9557, 9634, 9638/1, 9638/6, 11969, 12072/3,
12286/1, 12300/9, 12304/2 и 12400/5 К.О. Србобран.





























Уз захтев је приложено:
Локацијске услове за изградњу црпне станице “Србобрани” и доводног канала до
акумулације “Србобран” број ROP-SRB-15497-LOC-1/2019 oд 05.07.2019.године које је
издала Општинска управа Србобран, Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине.
Извод из пројекта за грађевинску дозволу број Е-104/17 од фебруара 2020.године
израђен од стране АД “Хидрозавод ДТД” Нови Сад. Одговорно лице/ заступник
пројектантске фирме: Стојан Саковић. Главни пројектант је Зоран Грегоровић,
дипл.инж.грађ. број лиценце 314 G774 08.
Пројекат за грађевинску дозволу (“0”-главна свеска), број пројекта Е-104/17 од
августа 2019.године израђен од стране АД “Хидрозавод ДТД” Нови Сад. Одговорно
лице/ заступник пројектантске фирме: Стојан Саковић. Главни пројектант је
Александар Бијелић, дипл.инж.грађ. број лиценце 313 Ј028 10.
Пројекат за грађевинску дозволу (“1”-пројекат инжењерског објекта), број пројекта Е104/17 од августа 2019.године израђен од стране АД “Хидрозавод ДТД” Нови Сад.
Одговорно лице/ заступник пројектантске фирме: Стојан Саковић. Одговорни
пројектант је Александар Бијелић, дипл.инж.грађ. број лиценце 313 Ј028 10.
Пројекат за грађевинску дозволу (“2”-пројекат конструкција), број пројекта Е-104/17 од
августа 2019.године израђен од стране АД “Хидрозавод ДТД” Нови Сад. Одговорно
лице/ заступник пројектантске фирме: Стојан Саковић. Одговорни пројектант је
Рената Ђурековић, дипл.инж.грађ. број лиценце 310 1762 03.
Пројекат за грађевинску дозволу (“4”-пројекат електроенергетских инсталација), број
пројекта Е-104/17 од августа 2019.године израђен од стране АД “Хидрозавод ДТД”
Нови Сад. Одговорно лице/ заступник пројектантске фирме: Стојан Саковић.
Одговорни пројектант је Здравко Трифковић, дипл.инж.ел. број лиценце 352 F046 07.
Пројекат за грађевинску дозволу (“6”-пројекат машинских инсталација), број пројекта
Е-104/17 од августа 2019.године израђен од стране АД “Хидрозавод ДТД” Нови Сад.
Одговорно лице/ заступник пројектантске фирме: Стојан Саковић. Одговорни
пројектант је Борислав Татарски, дипл.инж.маш. број лиценце 332 1661 10.
Пројекат за грађевинску дозволу (“10”-пројекат припремних радова), број пројекта Е104/17 од августа 2019.године израђен од стране АД “Хидрозавод ДТД” Нови Сад.
Одговорно лице/ заступник пројектантске фирме: Стојан Саковић. Одговорни
пројектант је Александар Бијелић, дипл.инж.грађ. број лиценце 313 Ј028 10.
Техничка контрола је урађена као извештај о извршеној техничкој контроли пројекта
за грађевинску дозволу под бројем ТК:17/16-1 од 15.07.2016.године од стране
“Војводинапројект” АД Нови Сад, одговорно лице, заступник вршиоца техничке
контроле је доц.др. Матија Стипић, дипл.грађ.инж. број лиценце 314 0140 03.
Техничка контрола је урађена као коначни извештај техничке контроле пројекта за
грађевинску дозволу под бројем ТК:17/16-1 од 15.07.2016.године од стране
“Војводинапројект” АД Нови Сад, одговорно лице, заступник вршиоца техничке
контроле је доц.др. Матија Стипић, дипл.грађ.инж. број лиценце 314 0140 03.
Елаборат о геотехничким условима изградње број Е-104/17 од августа 2019.године
израђен од стране АД “Хидрозавод ДТД” Нови Сад. Одговорно лице/ заступник
пројектантске фирме: Стојан Саковић. Одговорни пројектант је Немаља Станић,
дипл.инж.геол. број лиценце 391 L615 12.
Елаборат заштите од пожара број Е-104/17 од августа 2019.године израђен од стране
АД “Хидрозавод ДТД” Нови Сад. Одговорно лице/ заступник пројектантске фирме:
Стојан Саковић. Одговорни пројектант је Немаља Станић, дипл.инж.геол.
Елаборат снижења нивоа подземне воде за потребе изградње црпне станице
“Србобран” број Е-104/17 од августа 2019.године израђен од стране АД “Хидрозавод
ДТД” Нови Сад. Одговорно лице/ заступник пројектантске фирме: Стојан Саковић.
Одговорни пројектант је Владимир Поповић, дипл.инж.геол.
Овлашћење о заступању.
Доказ о уплати прописане таксе и накнаде.

Провером испуњености услова за поступање по захтеву утврђено је да су:
-у захтеву наведене и парцеле које нису обухваћене локацијским условима: 9638/6,
12072/3, 12286/1 К.О. Србобран.
-број под којим су издати локацијски услови је: ROP-SRB-15497-LOC-1/2020, а број на који
је заведен захтев за издавање грађевинске дозволе је ROP-SRB-9101-CPI-1/2021, што је у
супротности са чланом 4. став 3. којим се кроз ЦИС аутоматски додељује број за сваки
започет поступак и под тим бројем се предузимају све радње и доносе сва акта у оквиру
те фазе обједињене процедуре.
-у извештајима о техничкој контроли су погрешно наведена лица која су одговорни
пројектанти.
С обзиром да нису испуњени формални услови из члана 4 став 3.Правилника о
поступку спровођењу поступка обједињене процедуре електронским путем,
пројектно техничка документација није у сагласности са локацијским условима,
техничка контрола је извршена три године пре израде пројектне документације,
подаци о одговорним пројектантима не одговарају лицима која су израдила
пројектну документацију, решено је као у диспозитиву.
Странка може у року од 10 дана од дана пријема овог Решења, а најкасније 30 дана
од дана његовог објављивања на интернет страници општине Србобран да поднесе нов
усаглашен захтев и отклони све недостатке. Уз усаглашен захтев не доставља се
документација поднета уз захтев који је одбачен, нити се поново плаћа административна
такса из члана 16.став 2.тачка 3. овог Правилника.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења подносилац захтева може изјавити приговор Општинском већу
Скупштине општине Србобран, преко преко овог одељења у року од 3 дана од дана
достављања решења.
Жалба се таксира у износу 123,00 динара административне таксе по тарифном броју 2. и
уплаћује се на уплатни рачун бр. 840-742251843-73 са позивом на број 97 78-233 у корист
општине Србобран.
Обрадила: Грујић Персида, инж. грађ.
в.д. НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СРБОБРАН
Данијела Вујачић, дипл.прав.

