Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД СОМБОР
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
ROP-SOM-16168-ISAWHA-1/2016
Инт. број: 351-387/2016-V
Дана: 01.09.2016. године
Сомбор
Одељење за комуналне послове Градске управе Града Сомбора, решавајући по захтеву који
је поднет кроз ЦИС, инвеститора Злате Станимировић из Сомбора, Косовска 37, путем
пуномоћника Наташе Кривокапић из Сомбора, за издавање решења којим се одобрава извођења
радова на спајању пословног простора, на основу члана 134. став 2. и 145. 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), члана 17. став 1. у вези са чл.28. став 1.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС",
број 113/2015) и члана 14. и 24. тачка 3. Одлуке о Организацији Градске управе Града Сомбора
("Сл. лист Града Сомбора", број 4/08, 11/09, 12/12 и 5/13) ) и чл.192. Закона о општем управном
поступку("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001 и "Сл.гласник РС", бр.30/2010). доноси

РЕШЕЊЕ
ОДБИЈА СЕ се захтев инвеститора Злате Станимировић из Сомбора, Косовска 37, за
издавање решења којим се одобрава спајање пословног простора у стамбено-пословној згради
спратности П+0, у Сомбору, ул. Париска број 3 на кат.парцели број 5900 к.о. Сомбор-1, број ROPSOM-16168-ISAW-1/2016, Инт. број: 351-387/2016-V од 29.08.2016.
Образложење
Наташа Кривокапић из Сомбора као пуномоћник инвеститора Злате Станимировић из
Сомбора, Косовска 3, поднео је овом органу, кроз ЦИС, дана 11.07.2016. године захтев за издавање
Решења којим се одобрава извођења радова на спајању пословног простора у стамбено-пословној
згради спратности П+0 у Сомбору, ул. Париска број 3 на кат.парцели број 5900 к.о. Сомбор-1.
Уз захтев су приложени електронски документи у PDF и DWF формату настали
дигитализацијом изворног документа, потписани квалификованим електронским потписом
пуномоћника, и то :Идејни пројекат; Препис листа непокретности бр.100 к.о. Сомбор 1;
купопродајни уговор;доказ о уплати републичке администартивне таксе; доказ о уплати накнаде за
ЦЕОП и пуномоћје за заступање.
Увидом у достављени захтев и прилоге, утврђено је да за поступање по захтеву нису
испуњени формални, па је исти закључком од 12.07.2016.год. одбачен као непотпун, након чега је
инвеститор поднео усаглашени захтев.
Након подношења усаглашеног захтева, овај орган је утврдио да исти није поднет у законом
предвиђеном року. Наиме инвеститор је предметни закључак примио 13.07.2016.год., истог дана је
објављен на интернет страници овог органа, а усаглашени захтев поднео је 29.08.2016.год. што је
супротно закону, који прописује да је дужан исти поднети у року од од десет дана од дана
пријема закључка, а најкасније 30 дана од његовог објављивања на интернет страници надлежног
органа.
Сходно горе наведеном овај орган је утврдио да нису услови за даље поступање по
предметном захтеву за издавање решења којим се одобрава извођење радова спајању пословног
простора у стамбено-пословној згради спратности П+0 у Сомбору, ул. Париска број 3 на
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кат.парцели број 5900 к.о. Сомбор-1, 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 50/13одлука УС, 98/13-одлука 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.135. став 2. и 6. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр.72/09, 81/09, 64/10одлука 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 урбанизам, градитељство и заштиту животне
средине Нови Сад, подсредством централног информационог система (у оквиру дела „Започните
нови захтев“ потребно одабрати опцију „Остали“ у оквиру које предвиђена и могућност подношење
жалбе), преко Одељења за комуналне послове Градске управе Града Сомбора, са доказом о
плаћеној такси у износу од 440,00 динара на жиро рачун Републике Србије број 840-742221843-57
са 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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