
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ВРШАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство
Број предмета: ROP-VRS-42627-ISAW-1/2021
Заводни број: 351-739/2021
Датум: 08.12.2021. године
Трг Победе 1, Вршац, Србија

ГРАД ВРШАЦ, решавајући по захтеву Луне Дукић, ЈМБГ: 2412995715027, Булевар Вудроа Вилсона 8а, Београд (Савски Венац), Београд - Савски Венац, поднетог преко
пуномоћника Драгана Добросављевића, ЈМБГ: 2710961870024, Сремска 69а, Вршац, за издавање решења о одобрењу за извођење радова, на основу чланова 8, 8ђ и
135. у вези са чланом 134. став 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС и 50/13 - одлука УС, 98/13 -
Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021 -у даљем тексту: Закон), члана 18.став 1. Правилника о спровођењу обједињене процедуре
електронским путем (“Службени гласник РС“, бр. 68/2019 - у даљем тексту: Правилник) и члана 17. Одлуке о организацији Градске управе (“Службени лист општине
Вршац“ 20/2016), руководилац одељења Зорица Поповић по овлашћењу начелника Градске управе Вршац, 031-23/2020-VI од 01.03.2020.године, доноси:

 

РЕШЕЊЕ

Одбацује се захтев Луне  Дукић, ЈМБГ: 2412995715027, Булевар Вудроа Вилсона 8а, Београд (Савски Венац), Београд - Савски Венац,  за извођење радова на изградњи
помоћних објеката , (намена објекта:) ЕКОНОМСКИ - ПОЉОПРИВРЕДНИ ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ ПОДРУМ ЗА ВИНО И СМЕШТАЈ ОПРЕМЕ По+0, ГАРАЖЕ И ОСТАВЕ ЗА
АЛАТ П+0 И ОГРАДНОГ ЗИДА, (капацитет:) 0.00 km, због неиспуњености формалних услова.

 

О б р а з л о ж е њ е

Луна Дукић, ЈМБГ: 2412995715027, Булевар Вудроа Вилсона 8а, Београд (Савски Венац), Београд - Савски Венац, преко пуномоћника Драгана Добросављевића, ЈМБГ:
2710961870024, Сремска 69а, Вршац, поднела је захтев за издавање одобрења за извођење радова на изградњи помоћних објеката , (намена објекта:) ЕКОНОМСКИ -
ПОЉОПРИВРЕДНИ ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ ПОДРУМ ЗА ВИНО И СМЕШТАЈ ОПРЕМЕ По+0, ГАРАЖЕ И ОСТАВЕ ЗА АЛАТ П+0 И ОГРАДНОГ ЗИДА, (капацитет:) 0.00 km,

Уз захтев за издавање одобрења за извођење радова приложена је потребна документација и то:

Доказ о уплати прописаних такси и накнада
Идејни пројекат
Остала документа захтева за решења у складу са чланом 145. Закона
Пуномоћје за подношење захтева за издавање решења о одобрењу извођења радова

Након извршене провере испуњености услова за поступање по захтеву, овај орган је утврдио да инвеститор путем пуномоћника уз захтев за издавање решења о
грађевинској дозволи није приложио сву документацију прописану чланом 135. Закона и чланом 16. Правилника

Увидом у приложену документацију утврђени су следећи недостаци: - Uvidom u projektnu tehničku dokumentaciju idejnog projekta i glavne sveske br.tehn.dok. 86/21 - IDP od
avgusta 2021. godine urađena od strane "D3projekt“ iz Vršca za izgradnju ekonomski - poljoprivrednog pomoćnog objekta podrum za vino i smeštaj opreme Po+0, garaže i ostave
za alat P+0 i ogradnog zida u Šušari, ul. Banatska br.183, na kat.parc.br. 6294 KO Šušara, kategorija A, klasifikaciona oznaka 127121 i 127141, ima sledeće nedostatke: 1. S
obzirom da PODRUM je DEO objekta koji se nalazi potpuno ili delimicno ispod prizemlja objekta i potpuno ispod terena, prikazana spratnost sa „Po+0“, nije u skladu sa
Prostornim planom Opštine Vršac (“br.16/2015 i br.1/2016) i Pravilnika o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju ("Službeni glasnik RS", br. 22/2015). 2. U osnovi
prizemlja u grafičkom delu, kao i u tekstualnom delu idejnog projekta, u pregledu površina, prikazana je kuhinja sa sanitarnim čvorom koja pokazuje da planirani podrum ima i
drugu namenu, a to je poslovanje. 3. U situacionom planu nije ucrtana građevinska linija prikazanih objekata sa odstojanjima do regulacione linije. Naveden je tekst sa
„građevinska dozvola“ bez dimezija do regulacione linije.

Обзиром на напред наведено, а имајући у виду да инвеститор није поднео документацију прописану Законом и Правилником, то је применом члана 8, 8ђ. чл. 145. Закона
и чл. 28. Правилника, донета одлука као у диспозитиву.

Ако подносилац захтева а у складу са чл. 28 ст.11 Правилника у року од 30 (тридесет) дана од дана објављивања решења на интернет страници овог органа, поднесе нов,
усаглашен, захтев и отклони све недостатке односно поступи по горе изнетим примедбама, не доставља се документација поднета уз захтев који је одбачен за доношење
решења, нити се поново плаћа административна такса и накнада.

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен
и поновног плаћања административне таксе, односно накнаде и накнаде за Централну евиденцију.

Поука о правном леку: Против овог решења може се изјавити приговор надлежном органу - Градском већу града Вршца, кроз ЦИС у року од 3 ( три ) дана од дана
достављања, таксирана са 350,00 динара административне таксе, на рачун бр. 840-742251843-73 позив на бр. 54 241 по тарифном броју 2. Одлуке о Градским
административним таксама („Сл. лист Града Вршца“, бр. 16/2019).

Обрадио: дипл.правник Драгана Чанковић

Лице које је извршило проверу и оцену техничке документације:
дипл.инж.арх.Моника Леган

Доставити:
1. Инвеститору
2. Грађевинској инспекцији.
3. Архиви.

РУКОВОДИЛАЦ
дипл.грађ.инж. Зорица Поповић



 


