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                     ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ  КНИЋ, решавајући по захтеву „ Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, ул. Булевар
уметности 12, поднет преко пуномоћника  „ELINS“ д.о.о. из Новог Сада, у поступку издавања употребне дозволе за изграђену ТС Кнић 35кв
КГ010 у Книћу, на основу чл. 134. и 158. Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник РС» бр.  72/2009, 81/2009, 24/11, 121/12,42/13-УС,
50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), чл.45.  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („ Сл. гласник РС“ 68/19) и чл. 136. Закона о општем управном поступку ( „Сл. гласник РС“ бр. 18/16 и 95/18) доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е

                ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев „ Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, ул. Булевар уметности 12,  заведен под бројем ROP-NKC-
5381-IUP -1/2022 за издавање употребне дозволе ТС 35/10kv КГ010 „ Кнић“, на кп. бр. 2150/6 КО Кнић, због неиспуњености формалних
услова за даље поступање.

            О б р а з л о ж е њ е

                „ Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, ул. Булевар уметности 12,  је 25.02.2022 године, поднео захтев  преко пуномоћника
„ELINS“ д.о.о. из Новог Сада,  за издавање употребне дозволе за ТС 35/10kv КГ010 „ Кнић“, на кп. бр. 2150/6 КО Кнић, заведен код ЦИС-а
бројем ROP-NKC-5381-IUP -1/2022, инт. број 351-333/2022-02. 
         Уз захтев инвеститор је  приложио следеће  прилоге :
            - извештај комисије за технички преглед, број 14/22 од 23.02.2022 године, урађен од стране „ELINS“ д.о.о. из Новог Сада;
           - изјава инвеститора, стручног надзора и извођача радова;
           - изјава инвеститора о укупној вредности радова;
      - потврда одговорног извођача радова и одговорног надзорног органа  да приложени атести одговарају уграђеном материјалу и опреми од
19.07.2021 године;
         -0- главна свеска, број 06/019, урађена од стране „ ГАТ“ Нови Сад, ул. Булевар ослобођења 30а, главни пројектант Зоран Милојковић.
дпл. инж. ар. , број лиценце300531203;
       - пројекат за извођење 1- архитектура, бр. 06/019, урађена од стране „ ГАТ“ Нови Сад,ул. Булевар ослобођења 30а, главни пројектант Зоран
Милојковић. дипл. инж. ар., број лиценце300531203;
         - пројекат за извођење, 2-пројекат конструкција – ограда постројења, број П01/Д50-004/02, урађен од стране „ Монтпројект“ д.о.о Нови
Сад, ул. Сурчински пут 1е, одговорни пројектант Валерија  Иштван, ди. инг.гр. број лиценце 310Л13712;
         - пројекат за извођење, 2.1-пројекат конструкција , број 019-06-15-2, урађен од стране „ ДНП-ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО, Нови Сад,
Сомборска 67, одговорни пројектант Ђорђе Павков, дип. инг. грађ., број лиценце 310028403;
       - пројекат за извођење, 4/1-пројекат електроенергетских инсталација ( Разводи 35кв и 10кв), бр. П01/Д50-004/04, урађен од стране „
Монтпројект“ д.о.о Нови Сад, ул. Сурчински пут 1е, одговорни пројектант Биљана Гајић, дипл. инж. ел. број лиценце 350008503;
      - пројекат за извођење, 4.2-пројекат електроенергетских инсталација ( Разводи нисконапонских инсталација), бр. 19-006-33-4-42, урађен
од стране „SATURN ELEKTRIK“ Д.О.О. Београд, ул. Инжењера Капуса 6, одговорни пројектант Душан Брђовић, дип. инж. ел. број лиценце;
350О52316;
    - пројекат за извођење, 4.3-пројекат електроенергетских инсталација ( заштита и управљање), бр. 19-006-33-4-43, урађен од стране
„SATURN ELEKTRIK“ Д.О.О. Београд, ул. Инжењера Капуса 6, одговорни пројектант Душан Брђовић, дип. инж. ел. број лиценце; 350О52316;
     - пројекат за извођење, 5-телекомуникациних и сигналних инсталација, број П01/Д50-004/05, урађен од стране „ Монтпројект“ д.о.о Нови
Сад, ул. Сурчински пут 1е, одговорни пројектант Никола Васић, дипл. инж. ел. број лиценце 353Е74507;
           - Главни пројекат заштите од пожара, бр. ПР-1107-02/19, урађен од стране „ МИДВЕЈ МГВ“ д.о.о. Београд, ул. Виктора Новака 2;
           - овлашћење број 2460800-08.01-63225/1-22 од 14.02.2022 године;
         -  доказ о плаћеној накнади за  ЦЕОП у износу од 2.000,00 динара и плаћеној РАТ у износу од 310,00  динара за захтев и 18.000,00 динара
за решење;
        По пријему захтева ова Управа је приступила провери испуњености формалних услова за даље поступање по захтеву прописаних чл. 43.
Правилника  о обједињеној процедури електронским путем („ Сл. гласник РС“113/2015, 96/16 и 120/17), и утврдио следеће недостатке:
            -Уз захтев није приложен Елаборат геодетских радова за изведени објекат и Елаборат геодетских радова  за подземне инсталације,
сходно чл. 42. став1. тачка 6. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем  ( „ Сл. гласник РС“ бр.68/19);
              - није достављено решење МУП РС, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације, о подобности објекта за употребу,
сходно чл. 36 Закона о заштити од пожара ( „ Сл. Гласник РС“ бр. 87/18);
                 На основу горе утврђеног чињеничког стања ова управа је утврдила да нису испуњени формални  услови за даље поступање по
поднетом захтеву сходно чл. 8ђ. и 158. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр.  72/2009, 81/2009, 24/11, 1/12,42/13-УС, 50/13-
УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21 ), па је на основу  чл. 44. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („ Сл. гласник РС“ 68/19), закључено као у диспозитиву.
            На основу изложеног решено је као у диспозитиву.
       Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници
www.knic.rs, поднесе нови усаглашени захтев и отклони недостатке, не доставља се документација поднета уз захтев који је одбачен, нити
плаћа административну таксу.
            Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева, без обавезе достављања документације
поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања таксе, односно накнаде.
          Против овог Решења  може се изјавити приговор у року од 3 дана од дана пријема закључка Општинско већу општине Кнић. Приговор

http://www.knic.rs


се предаје електронским путем кроз ЦИС, са доказом о плаћеној републичкој административном таксом у износу од 390,00 динара, на жиро
рачун  840-74221843-73, модел 97, против на број 44-063, сходно тар. бр.6.ЗОАТ-а.

 

                                                                                                                                  НАЧЕЛНИК УРАВЕ    

                                                                                                                         Марина Петровић, дипл. правник
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