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Општинска управа Србобран, Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине решавајући по захтеву инвеститора “ЕПС
дистрибуција” доо Београд, “Огранак Електродистрибуција Нови Сад” из Новог
Сада ул. Булевар Ослобођења бр.100 и финансијера општине Србобран који је
упућен путем пуномоћника Славице Митровић, дипл.инж.грађ. саветник ОУ
Србобран за изградњу МБТС “Бељанска бара, 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 и 31/2019), члана 29. став 4.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(“Службени гласник Републике Србије”, бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017), члана
136. Закона о општем управном поступку (“Службени гласник Републике Србије”,
бр. 18/2016), члана 11. Одлуке о Општинској управи Србобран ("Службени лист
општине Србобран" бр. 21/2017-пречишћен текст) и по овлашћењу начелнице
општинске управе Србобран, Решење број 03-30/18-IV од 28.08.2018.године,
издаје:
РЕШЕЊЕ

ОДОБРАВА СЕ инвеститору, “ЕПС дистрибуција” доо Београд, “Огранак
Електродистрибуција Нови Сад” из Новог Сада ул. Булевар Ослобођења
бр.100, матични број: 0700546 и фнансијеру, иопштини Србобран из
Србобрана, Трг слободе број 2, матични број 08013438 извођење радова на
изградњи
МБТС “Бељанска бара”, 20kV подземног прикључног вода и 0.4kV
подземнног вода.
ОПИС ОБЈЕКТА:
MБТС “Бељанска бара” ће се изградити на парцели бр.1927/1 К.О.Турија од
префабрикованих елемената.
Подземни прикључни вод:Нова МБТС ће се градити у непосредној близини
места полагања 20kV подземног вода који припада постојећој средњонапонској
мрежи.Овај кабел ће се расећи испред места уградње нове МБТС. Од места
расецања постојећег кабела до нове МБТС ће се изградити нов 20 kV прикључни
вод.Процењена дужина тасе износи 15м.

Подземни водови Нисконапонска мрежа :
Од нове до нове МБТС “Бељанска бара” до нове слободностојеће кабловске
прикључне кутије (ССКПК) која ће се поставити на парцели број 4137 (а испред
парцеле број 1914) К.О.Турија изградити подземни нисконапонски вод.
Од нове МБТС “Бељанска бара” до нове слободностојеће кабловске прикључне
кутије (ССКПК) која ће се поставити на парцели број 4136 (а испред парцеле број
1924/4) К.О.Турија изградити подземни нисконапонски вод.Процењена дужина
трасе овог вода износи око1200м.
МБТС “Бељанска бара”, 20kV подземног прикључног вода и 0.4kV подземнног
вода ће се изградити на основу:
· Идејног пројекта (“0”-главна свеска) бр.Е4-ИДП-XI-06/18 од децембра
2018.године урађен од стране “Energo ON” доо Нови Сад ул.Васе
Јовановића Чиче 27 за објекат СТС “Кривајски салаши” са СН и НН
мрежом.Одговорно лице је Младен Амиџић, дипл.инж.ел. Главни пројектант
је Младен Амиџић, дипл.инж.ел. број лиценце 350 G679 08.
· Идејног пројекта (“1”-пројекат инжењерског објекта) бр.Е4-ИДП-XI-06-01/18
од децембра 2018.године, урађен од стране “Energo ON” доо Нови Сад
ул.Васе Јовановића Чиче 27 за објекат СТС “Кривајски салаши” са СН и НН
мрежом.Одговорно лице је Младен Амиџић, дипл.инж.ел. Главни пројектант
је Младен Амиџић, дипл.инж.ел. број лиценце 350 G679 08.
· Категорија објекта:Г, класификациона ознака: 222420 и 222410.
· Предрачунска вредност радова је 6.812 893,30 динара.
ИНВЕСТИТОР ЈЕ ДУЖАН ДА ТРАЈНО ЧУВА У ОРИГИНАЛУ КОМПЛЕТНУ
ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ НА ОСНОВУ КОЈЕ ЈЕ ОДОБРЕНО ИЗВОЂЕЊЕ
РАДОВА.
Инвеститор подноси пријаву радова органу који је издао Решење
најкасније осам дана пре почетка извођења радова.
Образложење
Инвеститор, “ЕПС дистрибуција” доо Београд, “Огранак Електродистрибуција
Нови Сад” из Новог Сада ул. Булевар Ослобођења бр.100 и финансијер општина
Србобран су поднеле захтев путем пуномоћника Славице Митровић,
дипл.инж.грађ. саветник ОУ Србобран под горњим бројем за издавање Решења о
одобрењу за извођење радова за изградњу МБТС “Бељанска бара”, 20kV
подземног прикључног вода и 0.4kV подземнног вода, на катастарским парцелама,
ближе описаним у диспозитиву овог Решења.
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 Локацијски услови број ROP-SRB-30973-LOC-1/2018 од 04.12.2018.године за
изградњу МБТС “Бељанска бара” 20kV подземни прикључни вод и 0,4kV подземни
вод издати од Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту
животне средине, општинске управе Србобран.

o Идејни пројекат (“0”-главна свеска) бр.Е4-ИДП-XI-06/18 од децембра
2018.године урађен од стране “Energo ON” доо Нови Сад ул.Васе Јовановића Чиче
27 за објекат СТС “Кривајски салаши” са СН и НН мрежом
o Идејни пројекат (“1”-пројекат инжењерског објекта) бр.Е4-ИДП-XI-06-01/18 од
децембра 2018.године, урађен од стране “Energo ON” доо Нови Сад ул.Васе
Јовановића Чиче 27 за објекат СТС “Кривајски салаши” са СН и НН мрежом.
o Допис Огранак Електродистрибуција Нови Сад из Новог Сада број 86.1.2.0-Д07.02.-73940/1 од
27.02.2018.године да је на основу Уговора о изградњи
недостајућих електроенергетских објеката извршен преглед идејног пројекта бр.Е4ИДП-XI-05/18 за објекат МБТС “Бељанска бара”, 20kV подземног прикључног вода
и 0.4kV подземнног вода и да је констатовано да је пројекат урађен у складу са
издатим условима за израду техничке документације.
o Уговор о изградњи недостајућих електроенергетских објеката број 86.1.2.-Д07.02.-42011/6-18 од 29.06.2018.године закњучен за објекат МБТС “Бељанска
бара”, 20kV подземног прикључног вода и 0.4kV подземнног вода између “ЕПС
дистрибуције” доо Београд, “Огранак Електродистрибуција Нови Сад” из Новог
Сада ул. Булевар Ослобођења бр.100 и општине Србобран из Србобрана, Трг
Слободе бр.2.
o Овлашћење број 86.1.2.0-Д-07.02.-64246/419 од 27.02.2019.године које је
издала Огранак Електродистрибуција Нови Сад из Новог Сада да на име
инвеститора “ЕПС дистрибуција” доо Београд, “Огранак Електродистрибуција Нови
Сад” из Новог Сада ул. Булевар Ослобођења бр.100 предузима радње, на које је
као инвеститор овлашћен у складу са Законом на исходовању документације за
изградњу електроенергетског објекта МБТС “Бељанска бара”, 20kV подземног
прикључног вода и 0.4kV подземнног вода.
o Овлашћење број 03-33/2018-II од 11.10.2018.године којим председник општине
Србобран опуномоћује и овлашћује Славицу Митровић, дипл.инж.грађ. саветник да
у име општине Србобран предузима све радње у систему обједињене процедуре
за изградњу МБТС “Бељанска бара”, 20kV подземног прикључног вода и 0.4kV
подземнног вода.
o Извод из листа непокретности за катастарску парцелу број 1927/1, 4136 и 4137
К.О.Србобран издат под бројем 145 К.О.Турија од 25.04.2019.године са уписом
својине на општину Србобран из Србобрана од РГЗ, Службе за катастар
непокретности Србобран.
Надлежни орган је утврдио постојање одговарајућег права на земљишту,
односно објекту, сходном применом одредби које се односе на прибављање листа
непокретности у поступку издавања грађевинске дозволе из члана 19. Правилника
о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл. гласник
РС”, бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017).
Допринос за уређење грађевинског земљишта се не обрачунава за радове на
објектима комуналне инфраструктуре на основу Одлуке о утврђивању доприноса
за уређивање грађевинског земљишта (“Службени лист општине Србобран”бр.
4/2015).
Како је инвеститор уз захтев за издавање решења којим се одобрава извођење
радова на изградњи МБТС “Бељанска бара”, 20kV подземног прикључног вода и
0.4kV подземнног вода, приложио сву потребну документацију из члана 145. става
1. а применом члана 135а 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 и 145/14) и члана 28.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, то
је решено као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском Секретаријату за
енергетику, грађевинарство и саобраћај у Новом Саду у року од 8 дана од дана
његовог достављања, преко овог Одељења.
Жалба се таксира са 460,00 динара административне таксе.
Поступак водила: Персида Грујић, инж. грађ.
Решење доставити:
1.“ЕПС дистрибуција” доо Београд, “Огранак Електродистрибуција Нови Сад” из
Новог Сада ул. Булевар Ослобођења бр.100, путем пуномоћника,
2.Општини Србобран, путем пуномоћника,
3. Грађевинској инспекцији,
4. Сајту општине Србобран и
5. Архиви
по овлашћењу начелнице општинске управе Србобран
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉАЊА
Снежана Бајић, дипл.прав.

