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Општинска управа Србобран, Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине 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, 31/2019 и 37/2019-др.закон), 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) и члана 11. Одлуке о Општинској управи Србобран ("Службени лист
општине Србобран" бр. 21/2017-пречишћен текст и 11/2017) и решења Начелнице
Општинске управе Србобран број 03-28/19-IV од 03.09.2019.године, руководилац
одељења Данијела Вујачић, 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, за реконструкцију зидане трафостанице, доноси,

РЕШЕЊЕ
I.СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Решење број ROP-SRB-20133-ISAW-1/2018 од
03.08.2018.године.
II.ОДОБРАВА СЕ инвеститору “VULKAN GUMA - BELT” доо , матични број:
08757038, из Србобрана, Врбашка бр.16, 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 (“О” Главна свеска) бр. G-895 од септембра 2019.године
израђеног од стране Агенција „FLASHING“, ул. Војводе Живојина Мишића бр.138,
Бачка Паланка.Одговорно лице пројектанта је Видоје Вукореп. Главни пројектант је
Видоје Вукореп, дипл. инж.ел. бр. лиценце 350 0393 03.
Идејном пројекту (“4” електроенергетске инсталације) бр. G-895 од септембра
2019.године израђеног од стране Агенција „FLASHING“, ул. Војводе Живојина
Мишића бр.138, Бачка Паланка.Одговорно лице пројектанта је Видоје Вукореп.
Главни пројектант је Видоје Вукореп, дипл. инж.ел. бр. лиценце 350 0393 03.
Категорија објекта:Г, класификациона ознака: 222420.
Предрачунска вредност радова је 1.775.772,00 динара.
За штету насталу као последица примене техничке документације на основу
које је издато ово решење и за коју се накнадно утврди да није усклађена са

прописима и правилима струке солидарно одговарају пројектант који је израдио и
потписао техничку документацију и инвеститор.
Инвеститор је дужан да пре почетка изградње објекта, односно извођења
радова поднесе пријаву почетка грађења– извођења радова овом одељењу и
грађевинској инспекцији.
Пријава садржи датум почетка и рок завршетка грађења, односно извођења
радова.
Инвеститор је дужан да пре почетка извођења радова обезбеди: обележавање
грађевинске парцеле, регулационих, нивелационих и грађевинских линија, у складу
са прописима којима је уређено извођење радова, обележи градилиште одређеном
таблом која садржи податке о објекту, инвеститору, одговорном пројектанту, број
грађевинске дозволе, извођачу радова, почетку грађења и року завршетка
изградње.
Након завршетка радова, иеститор може затражити технички преглед и пријем
изведених радова на објекту и издавање употребне дозволе.
ИНВЕСТИТОР ЈЕ ДУЖАН ДА ТРАЈНО ЧУВА У ОРИГИНАЛУ КОМПЛЕТНУ
ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ НА ОСНОВУ КОЈЕ ЈЕ ОДОБРЕНО ИЗВОЂЕЊЕ
РАДОВА.
Образложење
“VULKAN GUMA - BELT” доо из Србобрана, Врбашка бр.16 je поднеo захтев
који је упућен путем пуномоћника Agencije “Flashing” из Бачке Паланке” ул.
Живојина Мишића бр 138, коју заступа Видоје Вукореп из Бачке Паланке 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.-Д-07.02.-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 Доказ о уплати републичке административне таксе за издавање решења у
складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи у износу од 5.710,00
динара према тарифном броју 165.Закона о републичким административним
таксама (“Сл. гласник РС”, бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др.
закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени
дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015,112/2015).
o Препис листа непокретности за катастарску парцелу број 10221 К.О.Србобран
издат под бројем 3047 од 30.08.2019.године са уписом својине “VULKAN GUMA BELT” доо из Србобрана, Врбашка бр.16 од РГЗ, Службе за катастар
непокретности Србобран.

o Уговор о успостављању права службености закључен између “ЕПС
Дистрибуција” доо Београд, Огранак Електродистрибуција Нови Сад број 86.1.2.0Д-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 (“О” Главна свеска) бр. G-895 од септембра 2019.године
израђен од стране Агенција „FLASHING“, ул. Војводе Живојина Мишића бр.138,
Бачка Паланка.Одговорно лице пројектанта је Видоје Вукореп. Главни пројектант је
Видоје Вукореп, дипл. инж.ел. бр. лиценце 350 0393 03.
o Идејни пројекат (“4” електроенергетске инсталације) бр. G-895 од септембра
2019.године израђен од стране Агенција „FLASHING“, ул. Војводе Живојина
Мишића бр.138, Бачка Паланка.Одговорно лице пројектанта је Видоје Вукореп.
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.
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
реконструкцији постојеће зидане трафостанице на основу члана 11.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 реконструкцији постојеће зидане трафостанице, приложио сву потребну
документацију из 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 и 145/14, 83/2018,
31/2019 и 37/2019-др.закон) 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 у
року од 8 дана од дана пријема Покрајинском секретаријату за енергетику,
грађевинарство и саобраћај у Новом Саду. Жалба се подноси непосредно овом
органу, таксирана са 470,00 динара административне таксе у корист Републике
Србије, на жиро рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 78-233.
Обрадила:Грујић Персида
ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИЦЕ
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Данијела Вујачић,

