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Општинска управа Србобран, Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, решавајући по захтеву “VULKAN GUMA - BELT” доо из
Србобрана, Врбашка бр.16, који је упућен путем пуномоћника Agencije “Flashing” из Бачке
Паланке” ул. Живојина Мишића бр 138, коју заступа Видоје Вукореп из Бачке Паланке, а на
основу члана 145. става 1. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике
Србије”, бр. 72/2009, 81/09 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука
УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/14 83/2018), члана 29. став 5. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Службени гласник Републике
Србије”, бр.113/2015, 96/2016 и 120/2017), члана 146. Закона о општем управном поступку
(“Службени гласник Републике Србије”, бр. 18/2016) и члана 11. Одлуке о Општинској
управи Србобран ("Службени лист општине Србобран" бр. 21/2017-пречишћен текст),
доноси:
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора “VULKAN GUMA - BELT” доо , матични број:
08757038, из Србобрана, Врбашка бр.16 за извођење радова на реконструкцији постојеће
зидане трафостанице “ZTS “VULKAN GUMA - BELT” снаге 1х630 (3х630) kVa, 20/0,4kV, на
кат.парцели 10221, КО Србобран, према Идејном пројекту бр. G-895 из фебруара 2019.
године израђеног од стране Агенције „FLASHING“, ул. Војводе Живојина Мишића бр.138,
Бачка Паланка .Главни пројектант је Видоје Вукореп, дипл. инж.ел. бр. лиценце 350 0393 03,
због формалних недостатака.
Образложење
“VULKAN GUMA - BELT” доо из Србобрана, Врбашка бр.16 је путем
пуномоћника Agencije “Flashing” из Бачке Паланке” ул. Живојина Мишића бр 138, коју
заступа Видоје Вукореп из Бачке Паланке преко Агенције за привредне регистре
20.02.2019.године поднео захтев под горњим бројем за издавање Решења о одобрењу за
извођење радова на реконструкцији постојеће зидане трафостанице “ZTS “VULKAN
GUMA - BELT” снаге 1х630 (3х630) kVa, 20/0,4kV, на кат.парцели 10221, КО Србобран,
ближе описанe у диспозитиву овог Решења. Постојећи објекат ТС се није могао третирати
као ТС пошто није био прикључен на електроенергетски систем, о чему је приложено
разјашњење од ЕПС Дистрибуције, Огранак Електродистрибуције Нови Сад број 86.1.1.0.-Д07.02.-215027-2/18 од 31.07.2018. године.
Уз захтев је приложен:
o Доказ о уплати накнаде за централну евиденцију обједињене процедуре за издавање
решења у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи у износу од 2.000,00
динара на основу Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа
Агенција за привредне регистре (“Сл. гласник РС”, бр. 119/13, 138/14, 45/2015 и 106/15).
o Препис листа непокретности за катастарску парцелу број 10221 К.О.Србобран издат под
бројем 3047 од 13.09.2018.године са уписом својине “VULKAN GUMA - BELT” доо из
Србобрана, Врбашка бр.16 од РГЗ, Службе за катастар непокретности Србобран.

Делимично Решење о озакоњењу помоћног објекта-трафо станица број 351-2/19-IV-01
од 06.02.2019.године донето од стране Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине општинске управе Србобран.
o Уговор о успостављању права службености закључен између “ЕПС Дистрибуција” доо
Београд, Огранак Електродистрибуција Нови Сад број 86.1.2.0-Д-07.02.-209779/2-184 оверен
под бројем ОПУ:1011-2018 код јавног бележника у Србобрану , дана 14.09.2018.године.
o Решење о промени категорије потрошње и повећање износа одобрене снаге постојећег
купца донето под бр. 86.1.1.0-Д-07.02-54309-18 од 05.04.2018. године од стране “ЕПС
Дистрибуције” доо Београд, Огранак Електродистрибуција Нови Сад.
o Уговор бр. 86.1.1.0-Д-07.02-119405-18 од 11.05.2018.године “ЕПС Дистрибуције” доо
Београд, Огранак Електродистрибуција Нови Сад и “VULKAN GUMA - BELT” доо из
Србобрана, Врбашка бр.16 .
o Достава информације под бр. 86.1.1.0-Д-07.02-215027-2/18 од 31.07.2018. године од
стране “ЕПС Дистрибуције” доо Београд, Огранак Електродистрибуција Нови Сад.
o Идејни пројекат бр. G-895 из фебруара 2019.године израђен од стране Агенција
„ФЛАСХИНГ“, ул. Војводе Живојина Мишића бр.138, Бачка Паланка. Главни пројектант је
Видоје Вукореп, дипл. инж.ел. бр. лиценце 350 0393 03.
o Овлашћење о заступању у предмету број 21 од 12.07.2018.године дато Агенцији
„Flashing“, ул. Војводе Живојина Мишића бр.138, Бачка Паланка.Копија плана водова од
18.04.2018. године.
Провером испуњености услова за поступање по захтеву и увидом у списе
предмета о озакоњењу број 351-2/19-IV-01 од 06.02.2019.године (обзиром да је
приложено Делимично решење о озакоњењу објекта трафостанице) утврђено је да је
помоћни објекат-трафо станица која би требала бити предмет реконструкције
евидентирана под бројем 21 и постоји на терену, а трафо станица са ознаком број 19
која је обрађена пројектом и за коју је поднет захтев за реконструкцију је порушена и
не може бити предмет реконструкције.
С обзиром да нису испуњени услови из члана 29 .из става 1.тачке 3. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“,
бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017) решено је као у диспозитиву закључка.
Странка може у року од 10 дана од пријема овог закључка, а најкасније 30 дана од дана
његовог објављивања на интернет страници Општинске управе Србобран да поднесе нов
усаглашен захтев и отклони све недостатке. Уз усаглашен захтев не доставља се
документација поднета уз захтев који је одбачен, нити се поново плаћа административна
такса из члана 16. став 2. тачка 3. овог Правилника.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Закључка подносилац захтева може изјавити приговор Општинском већу
Скупштине општине Србобран, преко преко овог одељења у року од 3 дана од дана
достављања Закључка.
Жалба се таксира у износу 116,00 динара административне таксе по тарифном броју 2. и
уплаћује се на уплатни рачун бр. 840-742251843-73 са позивом на број 97 78-233 у корист
општине Србобран.
Закључак доставити:
1. “VULKAN GUMA - BELT” доо из Србобрана, Врбашка бр.16, путем пуномоћника,
2. Грађевинској инспекцији,
3. Сајт Општине Србобран - интернет страница,
4. ЈКП “Градитељ” Србобран
5. Архиви.
Обрадила: Грујић Персида, инж. грађ.
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