Република Србија
Општина Жабари
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број предмета:ROP-ZAB-1098-LOC-1/2017
Заводни број: 353-5/2016-02
13. фебруар 2017.године
ЖАБАРИ
OПШТИНСКA УПРАВA ОПШТИНЕ ЖАБАРИ из ЖАБАРА поступајући по
захтеву који је поднело ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СРБИЈАВОДЕ“
ВОДОПРИВРЕДНИ ЦЕНТАР „МОРАВА“ из НИША, преко пуномоћника СРЂАНА
ЖИВАНОВИЋА из НИША у вези издавања локацијских услова за изградњу Система
за наводњавање обрадивих површина у Жабарском пољу, на основу члана 8ђ, а у вези
са чланом 53а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09,
81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 113/15 и 96/16) и члана
210. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр.33/97 и 31/01 и
„Службени гласник РС“, бр.30/10), доноси
З А К Љ У Ч А К
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање локацијских услова за изградњу новог објекта,
изградњу Система за наводњавање обрадивих површина у Жабарском пољу, ПРВА
фаза 7800 ха, доминантна категорија Г, класификациони број објекта 215301 у К.О.
Породин, К.О. Жабари, К.О.Симићево, К.О. Ореовица, К.О. Александровац и К.О.
Влашки До услед неиспуњености формалних услова за поступање по захтеву, тј
недостаје доказ о уплати накнаде за Централну евиденцију који се односи на предметни
захтев, списак парцела у захтеву није у складу са парцелама у идејном решењу и
недостаје Одлука о изградњи система за наводњавање од стране СО Жабари.
О б р а з л о ж е њ е
СРЂАНА ЖИВАНОВИЋА из НИША поднео је захтев електронским путем кроз
Централну евиденцију дана 20.01.2017.године број ROP-ZAB-1098-LOC-1/2017,
заведен под бројем 353-5/2013-02, ближе описан у диспозитиву, те је уз захтев
приложена документација:
1) Идејно решење система за наводњавање Моравско-Ресавске долине I фаза
Жабарска касета 7800ха 0. Главна свеска, број техничке документације ИДР
СК/11-2016-0 израђен новембра 2016.године од Института за водпривреду
„Јарослав Черни“ Београд ул. Јарослава Черног 80, одговорно лице пројектанта
Милан Димкић дипл.инж.грађ, одговорни пројектант Сања М. Крачунов
маст.инж.грађ, број лиценце 314 3740 03,
2) Идејно решење система за наводњавање Моравско-Ресавске долине I фаза
Жабарска касета 7800ха 3. Пројекат хидротехничких инсталација, број техничке
документације ИДР СК/11-2016-3 израђен новембра 2016.године од Института
за водпривреду „Јарослав Черни“ Београд ул. Јарослава Черног 80, одговорно
лице пројектанта Милан Димкић дипл.инж.грађ, одговорни пројектант Сања М.
Крачунов маст.инж.грађ, број лиценце 314 3740 03,
3) Идејно решење система за наводњавање Моравско-Ресавске долине I фаза
Жабарска касета 7800ха 4. Пројекат електроинсталација, број техничке
документације ИДР СК/11-2016-4 израђен новембра 2016.године од Института
за водпривреду „Јарослав Черни“ Београд ул. Јарослава Черног 80, одговорно
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лице пројектанта Милан Димкић дипл.инж.грађ, одговорни пројектант Золтан
Ш. Берта дипл.инж.ел. број лиценце 350 Ф597 07,
4) Идејно решење система за наводњавање Моравско-Ресавске долине I фаза
Жабарска касета 7800ха 3. Пројекат хидромашинских инсталација, број
техничке документације ИДР СК/11-2016-6 израђен новембра 2016.године од
Института за водпривреду „Јарослав Черни“ Београд ул. Јарослава Черног 80,
одговорно лице пројектанта Милан Димкић дипл.инж.грађ, одговорни
пројектант Драган М. Сврткота дипл. маш.инж., број лиценце 332 2345 03,
5) Катастарске планове од новембра 2016.године,
6) Овлашћење од 07.03.2016.године,
7) Сумарни извештај за одобрење–задужење од 16.12.2016.године,
8) доказ о уплати републичке административне таксе у износу 600,00 динара од
20.01.2017.године на рачун број 840-742221843-57 модел 97 позив на број 38117, у складу са тарифним бројем 1. и тарифном броју 11. Закона о републичким
административним таксама („Сл. гл. РС“, бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05,
101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 53/04, 101/05, 42/06, 47/07,
54/08, 35/10, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15 и 112/15) и
9) доказ о уплати општинске накнаде у износу 5.050,00 динара од
20.01.2017.године на рачун број 840-742351843-94 модел 97 позив на број 38117, у складу са тарифним бројем 1. и 4. тачка 3. 1. 2. Одлуке о локалним
административним таксама („Службени гласник општине Жабари„ бр. 17/16).
Између осталог обавезна садржина Идејног решења:
 Ситуациони план са приказом планираног решења, израђен у складу са важећом
законском регулативом у одговарајућој размери, са обележеним државним путевима
(Уредба о категоризацији државних путева (“Сл. Гл. РС” бр.105/13, 119/13 и 93/15)).
 Тачне стационаже предметног пута утврдити директним мерењем на терену у
односу на познате стационаже чворних тачака (координате чворних тачака налазе се на
сајту ЈП „Путеви Србије“ а у чвору број 14714 – укрштај државног пута IIА реда број
160 и IIА реда број 147 стационажа државног пута IIА реда број 160 је 27+120).
Како орган из Сумарног извештаја за одобрење–задужење од 16.12.2016.године не
може утврдити која се накнада за Централну евиденцију односи на предметни захтев
општине Жабари, и списак парцела у захтеву није у складу са парцелама у идејном
решењу, као и да недостаје Одлука о изградњи система за наводњавање од стране
Скупштине општине Жабари, орган у том смислу је одлучио.
На основу утврђеног чињениничног стања и применом горе цитираног члана
Закона, овај орган, констатује да захтев не испуњава услове за поступање по њему, па је
одлучено као у диспозитиву закључка.
Сходно члану 8ђ. став 4. Закона о планирању и изградњи, дозвољава се подносиоцу
захтева да отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашени захтев у року од десет
дана од дана пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана објављивања закључка на
интернет страници надлежног органа, те да уколико поступи у том року нема обавезу
да достави документацију поднету уз захтев који је одбачен од стране надлежног
органа, нити поново плаћа административну таксу.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог закључка може се изјавити жалба Општинском већу општине Жабари, у
року од 3 дана од дана пријема истог. Жалба се предаје преко овог органа са доказом о
плаћеној накнади у износу од 390,00 динара на рачун Општине Жабари број 840742251843-73 модел 97 позив на број 38-117 и такса у износу од 440,00 динара на рачун
Републике Србије број 840-742221843-57 модел 97 позив на број 38-117.
КООРДИНАТОР ГРУПЕ
Славиша Здравковић, дипл.грађ.инж.
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