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Oпштинска управа Србобран, Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине, решавајући по захтеву Столић Милоша из Србобрана,
Карађорђева број 52/а поднетом путем пуномоћника Недић Славка из Бачког Доброг Поља
за нову градњу унутрашње гасне инсталације у пословно-стамбени објекат 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, Столић Милоша, јмбг:1712956830021 из
Србобрана, Карађорђева број 52/а за нову градњу унутрашње гасне инсталације у
пословно-стамбени објекат на локацији у Србобрану у улици Милоша Црњанског број 3 на
катастарској парцели 5204/1 К.О.Србобран, због формалних недостатака.
Образложење
Столић Милош из Србобрана, Карађорђева број 52/а је као инвеститор поднео захтев
у поступку обједињене процедуре под бројем ROP-SRB-7478-ISAW-1/2019 од
27.03.2019.године путем пуномоћника Недић Славка из Бачког Доброг Поља за нову
градњу унутрашње гасне инсталације у пословно-стамбени објекат на локацији у Србобрану
у улици Милоша Црњанског број 3 на катастарској парцели 5204/1 К.О.Србобран.

·

·

Уз захтев је достављена документација:

Идејни пројекат (“0”-главна свеска) бр.ПКН Г 123-07/12-18 од фебруара 2019.године,

урађен од стране пројектне куће “Недић” Б.Д.Поље, М.Тита 99 за нову градњу
унутрашње гасне инсталације у пословно-стамбеном објекту.Одговорно лице
пројектанта је Недић Славко, дипл.инж.маш.Главни пројектант је Недић Славко,
дипл.инж.маш, број лиценце 330 8497 04.
Идејни пројекат (“6”-пројекат унутрашње гасне инсталације) бр.ПКН Г 123-07/12-18 од
фебруара 2019.године, урађен од стране пројектне куће “Недић” Б.Д.Поље, М.Тита 99
за нову градњу унутрашње гасне инсталације у пословно-стамбеном
објекту.Одговорно лице пројектанта је Недић Славко, дипл.инж.маш.Главни
пројектант је Недић Славко, дипл.инж.маш, број лиценце 330 8497 04.

·

·

Пуномоћ број II:295-2019 од 05.02.2019.године која је оверена код јавног бележника
општине Србобран којом се овлашћује Недић Славко, да подноси захтеве у име
Столић Милоша у обједињеној процедури за исходовање дозволе по члану 145.
Закона о планирању и изградњи и да спроведе и све друге неопходне радње у
поступку прикључења на гасоводну мрежу.
Сагласност на пројектно-техничку документацију број 1102/19-2 од 25.03.2019.године
издата о0д ЈКП “Градитељ” Србобран, Д.Обрадовића бр.2.

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

o
o

Идејни пројекат унутрашње гасне инсталације у “техничком опису” описује
постављање подземног дела гасне инсталације које је у делу “Општи подаци о
објекту” инсталације су описане као постојеће, потребно је усагласити све
делове техничке документације.
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. Столић Милошу из Србобрана, Карађорђева број 52/а, 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.

