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Општина Србобран
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Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине
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21480 Србобран, Трг Слободе бр. 2
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Oпштинска управа Србобран, Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине, решавајући по захтеву Општинске управе Србобран из
Србобрана, Трг слободе бр.2-Република Србија поднетом путем пуномоћника Вукобрат
Чедомира из Новог сада, Булевар ослобођења бр.30а за санацију објекта на основу члана
145. став. 1. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр.
72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), члана 29. став 5. Правилника
о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС"
бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017), члана 146. Закона о општем управном поступку
(“Службени гласник Републике Србије”, бр. 18/2016), члана 11. Одлуке о Општинској управи
Србобран ("Службени лист општине Србобран" бр. 21/2017-пречишћен текст) и по
овлашћењу начелнице општинске управе Србобран,
Решење број 03-30/18-IV од
28.08.2018.године, доноси:
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора, Општинске управе Србобран из Србобрана,
Трг слободе бр.2-Република Србија за санацију котларнице основне школе “Петар
Драпшин”, Турија ул.Доситеја Обрадовића бр.2, катастарска парцела бр.1114 К.О.Турија,
због формалних недостатака.
Образложење
Општинска управа Србобран из Србобрана, Трг слободе бр.2- Република Србија су
као инвеститор поднели захтев у поступку обједињене процедуре под бројем ROP-SRB6753-ISAW-1/2019 од 21.03.2019.године путем пуномоћника Вукобрат Чедомира из Новог
сада, Булевар ослобођења бр.30а за санацију котларнице основне школе “Петар Драпшин”,
Турија ул.Доситеја Обрадовића бр.2, катастарска парцела бр.1114 К.О.Турија .

·

·

Уз захтев је достављена документација:

Идејни пројекат (“0”-главна свеска) бр.3-3/2019 од марта 2019.године, урађен од
стране Центра за пројектовање “UNIP” ПР. Саша Јанковић, Крупањ ул.Жикице
Јовановића-Шпанца 5 за санацију објекта котларнице основне школе “Петар
Драпшин”, Турија. Одговорно лице пројектанта је Саша Јанковић. Главни пројектант
је Угљеша Војтеховски, дипл.инж.маш. број лиценце 330 I277 09.
Идејни пројекат (“6”-пројекат машинских инсталација) бр.3-3/2019 од марта
2019.године, урађен од стране Центра за пројектовање “UNIP” ПР. Саша Јанковић,
Крупањ ул.Жикице Јовановића-Шпанца 5 за санацију објекта котларнице основне
школе “Петар Драпшин”, Турија. Одговорно лице пројектанта је Саша Јанковић.
Главни пројектант је Угљеша Војтеховски, дипл.инж.маш. број лиценце 330 I277 09.

·

Пуномоћје број 81 од 19.03.2019.године којим се овлашћује Чедомир Вукобрат да
поднесе захтев и потребну документацију ради добијања решења о одобрењу за
извођење радова које је дала Бранислава Зеремски.

Провером испуњености формалних услова за поступање по захтеву утврђено је да:
o
o
o
o
o
o
o

Идејни пројекат главне свеске у делу “Одлука о одређивању главног пројектанта” није
потписана од стране одговорног лица-заступника Зеремски Браниславе.
Идејни пројекат машинских инсталација-пројектни задатак није потписао
инвеститор.
На насловној страни Идејног пројекта као врста радова је наведена “санација” а у
техничком опису уз идејни пројекат је као врста радова наведена “реконструкција”
потребно је прецизирати врсту радова.
Пуномоћје није дато од стране инвеститора који је наведен у идејном пројекту
(Општинска управа Србобран-Република Србија) и односи се на реконструкцију.
Нису достављени услови од дистрибутера за постављање новог разводног ормана.
Нису приложени услови у погледу мера заштите од пожара и експлозија у складу са
чланом 16. Уредбе о локацијским условима (”Сл. гласник РС”, бр.35/2015 и 114/2015)
које може прибавити и ван обједињене процедуре.
Није доставњена сагласност на техничку документацију у погледу мера заштите од
пожара за објекте јавне намене у складу са чланом 33. Закона о заштити од пожара
(”Сл.гласник РС”, бр.111/2009 и 20/2015)

С обзиром да нису испуњени услови из члана 29.става 1. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр.
113/2015, 96/2016 и 120/2017) решено је као у диспозитиву закључка.
Странка може у року од 10 дана од пријема овог закључка, а најкасније 30 дана од дана
његовог објављивања на интернет страници Општинске управе 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 Закључка подносилац захтева може изјавити приговор Општинском већу
Скупштине општине Србобран, преко преко овог одељења у року од 3 дана од дана
достављања Закључка.
Жалба се таксира у износу 116,00 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.
Поступак водио: Персида Грујић, грађ.инж.
Закључак доставити:
1. Општинској управи Србобран-Република Србија, путем пуномоћника
2.Грађевинској инспекцији,
3.Сајт Општине Србобран - интернет страница и
4.Архиви.
по овлашћењу начелнице општинске управе Србобран
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉАЊА
Снежана Бајић, дипл.прав.

