Општинска управа општине Сокобања-Одељење за урбанизам, локални економски развој
и заштиту животне средине-Одсек за урбанизам и изградњу, решавајући по захтеву Jaвног
комуналног предузеће Напредак, са седиштем у Сокобањи, поднетог кроз Централни
информациони систем преко пуномоћника Дамњановић Саше из Сокобање, за доношење решења
о одобрењу извођења радова на изградњи прикључка на водоводну мрежу на к.п.бр.2480/32 КО
Сокобања, на основу члана 8ђ. став 2., а у вези са чланом 145. Закона о планирању и изградњи
(Сл.гласник РС, бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19, 37/19, 9/20), на основу члана 27. и 28. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем (Сл.гласник РС, број 68/19), члана 39, 136. и 140. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС“ број 18/2016), као и на основу овлашћења начелника
Општинске управе општине Сокобања број 035-590/2019 од 12.3.2019.године, доноси:
РЕШЕЊЕ
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Jaвног комуналног предузећа Напредак, са седиштем у Сокобањи,
поднетог кроз Централни информациони систем, за доношење решења о одобрењу извођења
радова на изградњи прикључка на водоводну мрежу на к.п.бр.2480/32 КО Сокобања, као
непотпун.
Образложење
Jaвно комунално предузеће Напредак, са седиштем у Сокобањи, поднело је захтев, кроз
Централни информациони систем обједињене процедуре, преко пуномоћника Дамњановић Саше
из Сокобање, под бројем ROP-SBN-10114-ISAW-3/2020, за издавање решења о одобрењу извођења
радова на изградњи прикључка на водоводну мрежу на к.п.бр.2480/32 КО Сокобања, у складу са
чланом 145. Закона о планирању и изградњи.
Уз захтев је приложено: докази о уплати накнаде за ЦЕОП; пуномоћје; Извод из пројекта
за грађевинску дозволу; Обрачун надокнаде за прикључак од 21.5.2020.године; Фактура од
29.5.2020.године; Услови: ЈКП Напредак, ЕПС-а, Телекома, Пошта Нет и ЈП Зеленила-Сокобања.
У складу са одредбама члана члана 27. и 28. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем (Сл.гласник РС, број 68/19) утврђено је да поднети
захтев није потпун из следећих разлога:
1. захтев није потпун у смислу његовог дефинисања да ли се односи на сам прикључак објекта
или на изградњу прикључног цевовода за потребе прикључења објекта за који је издата
грађевинска дозвола. Уколико се ради о прво наведеном случају, захтев није одговарајући, већ
се подноси захтев у складу са одредбама члана 39.Парвилника за обједињену процедуру за
прикључење објекта.
2. поднети захтев за издавање решења о одобрењу може се односити само на изградњу
прикључног цевовода за потребе прикључења објекта према грађевинској дозволи, у складу са
одредбама члана 3. став 2. тачка 31. Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти
радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа , као и врсти објеката који се
граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова,
као и обиму и садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и
поступку који надлежни орган спроводи (Сл.гласник РС, број 102/2020)
3. приложени Извод из пројекта за грађевинску дозволу, нема прописану форму Идејног
пројекта, нити садржи потребне податке за издавање решења о одобрењу односно извођење
радова на постављању потребног цевовода, као што су дубина рова, начин извођења радова
(подбушивањем или прекопавањем)-oд чега зависе и услови појединих имаоца јавних

овлашћења (ЈП Зеленило Сокобања, ЈП Путеви Србије jeр се пресеца траса државног пута II
редa). Taкође, приложена техничка документација је оверена од стране главног пројектанта и
одговорног пројектанта хидротехничких инсталација, који је, такође оверио и услове у вези
прикључка на водоводну мрежу испред ЈП Зеленила Сокобања-што је у супротности са
одредбама члана 127. Закона о планирању.
4. Приложеним Условима ЈП Зеленило Сокобања предвиђено је прибављање сагласности ЈП
Путева Србије за случај прекопавања државног пута,
5. Сам захтев има нејасне податке (који нису од суштинског значаја) као што je адреса
подносиоца ЈКП Напредак са три различита броја у адреси, накнада за ЦЕОП је уплаћена од
стране инвеститора објекта, а не од стране подносиоца захтева, при чему нема приложених
доказа о уговорном односу између имаоца јавних овлашћења и инвеститора објекта.
Чланом 18. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем прописано је да ако нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву,
надлежни орган одбацује захтев решењем, уз навођење свих недостатака.
Имајући у виду да је овај орган утврдио да приложени захтев и техничка документација
није потпуна, нису испуњени формални услови за поступање по захтеву, из напред наведених
разлога, то је одлучено као у диспозитиву.
Чланом 18. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем, прописано је да ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе
усаглашени захтев најкасније у року од 30 дана од дана објављивања решења на интернет
страници надлежног органа, не доставља поново документацију, нити плаћа администартивну
таксу и друге накнаде које је већ доставио, односно платио у поступку у коме је тај акт донет.
Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева.
Против овог решења може се изјавити приговор Општинском већу општине Сокобања, у
року од 3 дана од дана пријема истог. Административна такса износи 470 динара, и уплаћује се на
жиро рачун број 840-742251843-73, са позивом на број 10-094, прималац - Општина Сокобања, и
подноси се путем ове управе кроз Централни информациони систем за електронско поступање у
оквиру обједињене процедуре.
Општинска управа општине Сокобања-Одељење за урбанизам, локални економски
развој и заштиту животне средине-Одсек за урбанизам и изградњу, под бројем ROP-SBN10114-ISAW-3/2020, дана 3.9.2020.године
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА УПРАВЕ:
Драган Арсић, дипл.инж.грађ.

