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Сомбор
Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство решавајући по захтеву, који је
поднет кроз ЦИС, инвеститора О.Ш. Никола Тесла из Кљајићева, Иве Лоле Рибара 51 путем
пуномочника Јосипа Парчетић из Сомбора у предмету издавања решења извођење радова на
инвестиционом одржавању на основу члана 134. став 2. и 145. Закона о планирању и изградњи
("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/2014 и 145/14), члана 28.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем("Сл. гласник РС",
број 113/2015), члана 12. и 21. Одлуке о Организацији Градске управе Града Сомбора ("Сл. лист
Града Сомбора", број 27/2016) и члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку ("Сл. лист
СРЈ",брoj 33/97 и 31/01 и „Сл.гласник РС“,брoj 30/2010), доноси

РЕШЕЊЕ
ОДБИЈА СЕ се захтев инвеститора О.Ш. „Никола Тесла“ из Кљајићева, Иве Лоле Рибара
бр.51 за измену решења којим се одобрава извођење радова на инвестиционом одржавању објекта
школе на кат.парцели број 1605 к.о. Кљајићево, број ROP-SOM-16926-ISAWА-2/2017, Инт. број:
351-41/2017-V од 05.02.2017., као неоснован.

Образложење

Јосип Парчетић из Сомбора, пуномоћник инвеститора О.Ш. Никола Тесла из Кљајићева,
Иве Лоле Рибара 51, поднела је дана 25.08.2016.године кроз ЦИС овом органу захтев за
издавањe решења инвестиционо одржавање школске зграде у Кљајићеву, Иве Лоле Рибара 51,
на катастарској парцели број 1605 к.о.Кљајићево, заведен под бројем ROP-SOM-21474-ISAW1/2016, а који је заведен под Инт. број: 351-381/2016-V.

Уз захтев приложени су електронски документи у PDF и DWG формату настали дигитализацијом
изворног документа, потписани квалификованим електронским потписом пуномоћника, и то:
-Главна свеска (0) број 406 из јуна 2016 године израђена од стране стране Бироа за

пројектовање и надзор Projektbiro NO1 Јосип Парчетић предузетник Сомбор, ул.Вука
Караџића бр. 5, главни пројектант Јосип Парчетић, дипл.инж.арх., (лиценца број
300584203)
-Пројекат архитектуре (1) број406 из јуна 2016 године израђена од стране стране Бироа за
пројектовање и надзор Projektbiro NO1 Јосип Парчетић предузетник Сомбор, ул.Вука
Караџића бр. 5, одговорни пројектант Јосип Парчетић, дипл.инж.арх., (лиценца број
300584203)

-Елаборат енергетске ефикасности ЕЕ 6469 из јула 2016 године израђена од стране Предузећа за
пројектовање, инжењеринг и изградњу Пројектбиро Сомбор, Радишићева 2 одговорни пројектант
Радојка Јандрић, дипл.инж.арх., (лиценца број 381069613)
- Доказ о уплати републичке административне таксе за подношење захтева и за издавање решења у
износу од 800,00 динара;
-Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП у износу од 2.000,00 динара;
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-Пуномоћ за заступање у овом предмету
Увидом у захтев и приложену документацију, овај орган је сагласно члану 28. став 1. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем("Сл. гласник РС", број 113/2015),
утврдио да је инвеститор приложио сву документацију прописану чланом 145. став 2. Закона о
планирању и изградњи, те да су испуњени формални услови за даље поступање обзиром да је овај
орган надлежан да решава по предметном захтеву, да је захтев поднело лице које може бити
подносиоц захтева, да захтев садржи све прописане податке, као и да је уз захтев приложена сва
документација.
У складу са горе наведеним овај орган је решењем број ROP-SOM-21474-ISAW-1/2016, а који је
заведен под Инт. број: 351-381/2016-V од 30.08.2016.год. одобрио извођење радова на
инвестиционом одржавању објекта школе на кат.парцели број 1605 к.о. Кљајићево.
Члан 142. Став 2. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", број
72/2009, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13одлука УС, 132/2014 и 145/14) прописује да се изменом у градњи објеката сматра свако одступање
оп положаја, димензија, намене и облика објекта, као и других параметара и услова утврђених у
грађевинској дозволи.
Измене које су наведене у идејном пројекту (облагање конструктивних елемената каменом вуном
уместо стиропором) нису измене за које је прописана измена управног акта.
Сходно горе наведеном овај орган је утврдио да нема основа за измену решења о одобрењу
извођења радова, те је на основу чл.8ђ. став 3. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС",
бр.72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/13-одлука УС и 50/13- одлука УС, 98/13одлука УС, 132/14 и 145/14), и чл.29. став 5. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", број 113/2015) у вези с ачл.145. став 2, и чл.142.
став 1. и 2. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр.72/09, 81/09, 64/10-одлука УС,
24/11, 121/2012, 42/13-одлука УС и 50/13- одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), одлучио
као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог Решења може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема истог.
Жалба се упућује Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај Нови Сад,
подсредством централног информационог система (у оквиру дела „Започните
нови захтев“ потребно одабрати опцију Подношење приговора или жалбе), са доказом о плаћеној
такси у износу од 440,00 динара на жиро рачун Републике Србије број 840-742221843-57са позивом
на број 97 81-232 по Тарифном броју 6.Закона о републичким админстративним
таксама("Сл.гласник РС",бр. 43/03.... 45/15-усклађени дин.износи).
ДОСТАВИТИ:
1) Инвеститору
2) Грађевинској инспекцији
3) Архиви

НАЧЕЛНИК,
Миодраг Петровић, дипл.инж.грађ.
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