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ГРАД ВРАЊЕ, решавајући по захтеву „Метал Галант Градње“ д.о.о. Лесковац, Матични
број: 20862319, ПИБ: 107738091, Трг револуције бр. 33, Лесковац, поднетог преко
пуномоћника Спасић Срђана, ЈМБГ: 3001962742014, ул. Доситејева бр. 12, Врањска Бања, за
издавање решења о одобрењу за извођење радова, на основу члана 7. Закона о
министарствима (Сл.гласник РС бр.128/2020 и 116/2022), чл. 8ђ. и 145. Закона о планирању
и изградњи (,,Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12,
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/15, 83/18, 31/19, 37/19-др.
Закон, 9/20 и 52/21), члана 28. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Службени гласник РС”, број 68/19), и члана 3. Правилника о посебној
врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног
органа, као и врсти oбјеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу
решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и контроли техничке
документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежан орган спроводи („Сл.
гласник РС“, бр. 102/20, 16/21 и 87/21), члана 136. Закона о општем управном поступку
(„Сл. гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), доноси:

РЕШЕЊЕ

Одбацује се захтев „Метал Галант Градње“ д.о.о. Лесковац, Матични број: 20862319, ПИБ:
107738091, Трг револуције бр. 33, Лесковац, поднет преко пуномоћника Спасић Срђана,
ЈМБГ: 3001962742014, ул. Доситејева бр. 12, Врањска Бања, за извођење радова на изградњи
прикључка на постојећу уличну водоводну мрежу у ул. Боре Станковића, укупне дужине
8.00m, од HDPE материјала цеви, пречника DN110mm, преко кат. парц. бр. 6052/1 и 6027 KO
Врање 1, за потребе снабдевања стамбено-пословног објекта спратности По+П+3+Пс,
изграђеног на кат. парц. бр. 6052/1 KO Врање 1, у оквиру Плана генералне регулације Зоне 1
у Врању - Централна зона, као непотпун.

О б р а з л о ж е њ е



„Метал Галант Градња“ д.о.о. Лесковац, Трг револуције бр. 33, Лесковац, поднела је преко
пуномоћника Спасић Срђана, ул. Доситејева бр. 12, Врањска Бања, за извођење радова на
изградњи прикључка на постојећу уличну водоводну мрежу у ул. Боре Станковића, укупне
дужине 8.00m, од HDPE материјала цеви, пречника DN110mm, преко кат. парц. бр. 6052/1 и
6027 KO Врање 1, за потребе снабдевања стамбено-пословног објекта спратности
По+П+3+Пс, изграђеног на кат. парц. бр. 6052/1 KO Врање 1, у оквиру Плана генералне
регулације Зоне 1 у Врању - Централна зона,

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

Катастарско-топографски план, израђен од стране геодетског бироа “ГЕО ПРИЗМА”
о.д. Бујановац, РГЗ СКН Врање бр. 952-076-8164/2023;
Технички услови за пројектовање и прикључење издати од стране ЈП „Водовод“
Врање, бр. 87/2 од 19.01.2021. године;
Саобраћајно-технички услови издати од стране ЈП “Урбанизам и изградња Града
Врања”, бр. 43/21 од 18.01.2021. године;
Технички услови за пројектовање и извођење радова издати од стране Предузећа за
телекомуникације а.д. “Телеком Србија” - Служба за планирање и изградњу мреже
Ниш, бр.А334-15572-2021 од 18.01.2021. године;
Идејни пројекат - 0. Главна свеска и 3/1.Пројекат хидротехничкох инсталација –
пројекат прикључка на водоводну мреже бр. 7/23, од 06.02.2023. године, израђен од
стране „ВИК ИНЖЕЊЕРИНГ“ Врањска Бања, ул. Доситејева бр. 14, Врањска Бања,
главног и одговорног пројектанта дипл.инж.арх. Спасић Срђана, са лиценцом број 314
1143 03;
Решење Агенције за привредне регистре од 15.07.2022. године о промени седишта
привредног друштва;
Решење о измени грађевинске дозволе ROP-VRE-11413-CPA-11/2022, заводни бр. 351-
678/2022-08/1 од 04.08.2022. године;
Пуномоћје „Метал Галант Градње“ д.о.о. Лесковац, Трг револуције бр. 33, Лесковац,
којим овлашћује Спасић Срђана, ул. Доситејева бр. 12, Врањска Бања, од 06.02.2023.
године.

 

Увидом у доствљену документацију утврђено је да нису испуњени следећи услови:

- Приложени Идејни пројекат не садржи нумеричку ни графичку документацију;

- Прикључак на водоводну мрежу се не налази на кат. парц. бр. 6027 КО Врање 1, као што је
наведено у Идејном пројекту, већ на кат. парц. бр. 6048 КО Врање 1 (улица Боре
Станковића);

- Нису приложени услови „Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак
Електродистрибуција Врање;

- У Главној свесци треба навести услове свих имаоца јавних овлашћења а не само ЈП
„Водовод“ Врање;

- Нису приложени докази о уплати републичке административне таксе, накнаде за ЦЕОП и
накнаде за услуге које врши Градска управа града Врања.

 



На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Ако подносилац захтева у року од десет дана од дана пријема овог закључка, а најкасније 30
дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа поднесе
усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету
уз захтев који је одбачен, нити поново 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 административне таксе, односно накнаде.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења допуштена је жалба
Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС-Јабланичком управном
округу у Лесковцу, у року од 8 дана од дана пријема истог, преко овог надлежног органа,
кроз Централни информациони систем (ЦИС), таксирана републичком административном
таксом у износу од 480,00 динара, уплатом на жиро рачун: 840-742221-843-57, број модела
97, позив на број 47-114.
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