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Бабушница
Општинска управа општине Бабушница, Одељење за привреду и финансије Одсек
за привреду, урбанизам, комунално стамбене, имовинске и инспекцијске послове,
решавајући по захтеву инвеститора Општинe Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ
07172788, ПИБ 102145694, за издавање одобрења за извођење радова на санацији и
адаптацији пумпних постројња пумпних постројења ПС1 и ПС2, јавног водовода за МЗ
Калуђерево, Радошевац и Вава, општина Бабушница, а на основу чл. 145. Закона о
планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/2009, 81/09-исправка, 64/10-УС,
24/11,121/12, 42/13-УС, 50/13-УС,98/13, 132/14 и 145/2014), члана 29. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник
РС", број 113/2015, 96/2016 и 120/2017) и члана 136. Закона о општем управном поступку
(''Службени гласник РС'' број 18/2016) и овлашћења дата решењем начелника Општинске
управе општине Бабушница број 031-9-1/2018-4 од 19.01.2018. године, Савић Владан, шеф
Одсека за привреду, урбанизам, комунално стамбене, имовинске и инспекцијске послове,
доноси:
РЕШЕЊЕ
ОДОБРАВА СЕ инвеститору Општини Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ
07172788, ПИБ 102145694, извођење радова на санацији и адаптацији пумпних постројења
ПС1 и ПС2 јавног водовода за МЗ Калуђерево, Радошевац и Вава, категорије Г,
класификациони број 222210, укопане испод кп.бр. 516 КО Бабушница и 3619 КО
Калуђерево, општина Бабушница.
Предрачунска вредност радова износи 1.389.900,00 динара без ПДВ-a.
Идејни пројекат санације и адаптације пумпних постројења ПС1 и ПС2 јавног
водовода за МЗ Калуђерево, Радошевац и Вава који је израдио Радња за оправку и
одржавање машина, уређаја, грађевинску делатност, инжењеринг и пројектовање ,,АВСНИШ“ Јовановић Зоран предузетник Ниш, Гаврила Принципа 19/5, одговорно лице
пројектанта, Зоран Јовановић, дипл.ел.инж., главни пројектант Зоран Јовановић,
дипл.ел.инж., лиценца број 350 1852 03, који садржи : 0 - главну свеску, 4-пројекат
електроенергетских инсталација, одговорни пројектант Зоран Јовановић, дипл.ел.инж.,
лиценца број 350 1852 03, 6-пројекат машинских инсталација, оговорни пројектант Јовица
Станковић, дипл.инж.маш., лиценца број 332 В651 05, у Нишу под бројем 01-03/18 од
05.03.2018. године, саставни је део овог Решења.
Не обрачунавају се доприноси за уређивање грађевинског земљишта у складу са
чланом 11. Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
(,,Скупштински преглед општине Бабушница,, број 2/2015 и 4/2018).
Инвеститор је обавезан да пријави радове овом органу најкасније осам дана пре
почетка извођења радова, са подацима и доказима прописаним чланом 148. Закона о
планирању и изградњи.

Образложење
Инвеститор Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ
102145694, преко пуномоћника ЈКП „Комуналац“ Бабушница, 7 јули бр. 20, МБ 07328389,
обратио се захтевом Општинској управи општине Бабушница, Одељењу за привреду и
финансије, Одсеку за привреду, урбанизам, комунално стамбене, имовинске и
инспекцијске послове за издавање, решења о одобравању извођења радова на санацији и
адаптацији пумпних постројења ПС1 и ПС2 јавног водовода за МЗ Калуђерево,
Радошевац и Вава, категорије Г, класификациони број 222210, укопане испод кп.бр. 516
КО Бабушница и 3619 КО Калуђерево, општина Бабушница, предрачунске вредности
радова 1.389.900,00 динара без ПДВ-a.
Уз захтев за добијање одобрења приложено је:
-Идејни пројекат санације и адаптације пумпних постројења ПС1 и ПС2 јавног
водовода за МЗ Калуђерево, Радошевац и Вава који је израдио Радња за оправку и
одржавање машина, уређаја, грађевинску делатност, инжењеринг и пројектовање ,,АВСНИШ“ Јовановић Зоран предузетник Ниш, Гаврила Принципа 19/5, одговорно лице
пројектанта, Зоран Јовановић, дипл.ел.инж., главни пројектант Зоран Јовановић,
дипл.ел.инж., лиценца број 350 1852 03, који садржи : 0 - главну свеску, 4-пројекат
електроенергетских инсталација, одговорни пројектант Зоран Јовановић, дипл.ел.инж.,
лиценца број 350 1852 03, 6-пројекат машинских инсталација, оговорни пројектант Јовица
Станковић, дипл.инж.маш., лиценца број 332 В651 05, у Нишу под бројем 01-03/18 од
05.03.2018. године
- Решење о одобрењу за извођење радова Општинске управе општине Бабушница,
Одељења за привреду и финансије, број 351-50/2006-03 од 15.09.2006. године,
-Потврду о пријему пријаве радова Одељења за привреду, урбанизам и
грађевинарство Општинске управе општине Бабушница број 351-40/2007-03 од
28.05.2007. године,
-Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП за издавање решења у складу са чланом 145.
Закона.
Ослобођен плаћања таксе по члану 18. Закона о републичким административним
таксама ( ,,Службени гласник РС ,, бр. 61/2005 ).
Не обрачунавају се доприноси за уређивање грађевинског земљишта у складу са
чланом 11. Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
(,,Скупштински преглед општине Бабушница,, број 2/2015 и 4/2018).
Увидом у захтев и приложене доказе утврђено је да је ова Управа надлежна за
поступање по захтеву, да је подносилац захтева лице које у складу са Законом о планирању и
изградњи може бити инвеститор ове врсте радова, да је захтев поднет у прописаној форми и
да садржи све прописане податке, да је уз захтев приложена прописана документација
наведеним законом и подзаконским актима донетим на основу закона да је уз захтев
приложен доказ о уплати прописане таксе и накнаде, а у складу са чланом 19. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС",
број 113/2015, 96/2016 и 120/2017), није прибављан извод из листа непокретности.
Решавајући по захтеву, надлежни орган је установио да су испуњени услови за
издавање траженог одобрења, прописаних чланом 145. Закона о планирању и изградњи
("Службени гласник РС", број 72/2009, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11,121/12, 42/13-УС,
50/13-УС,98/13, 132/14 и 145/2014) и чланом 29. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", број 113/2015,
96/2016 и 120/2017) те је у складу са истим, а сходно члану 104. Закона о општем
управном поступку ("Службени гласник РС", број 18/2016), одлучио као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења допуштена је жалба
Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Јабланички управни округ у
року од 15 дана од дана пријема. Жалба се предаје преко овог органа, а за Јабланички
управни округ, са доказом о уплати 460,00 динара Републичке административне таксе на
жиро рачун број 840-742221843-57 са позивом на број одобрења 97 80-006 и 210,00 динара
у корист Општинске управе општине Бабушница на жиро рачун број 840-742351843-94 са
позивом на број одобрења 97 80-006.
ДОСТАВИТИ: - Инвеститору
-Грађевинској инспекцији ,
-Архиви и објавити на веб-сајту општине Бабушница
Обрадио,
Небојша Николић
Шеф одсека,
Владан Савић, дипл.грађ.инж.

