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ВРБАС
Одељење за урбанизам и комунално стамбене послове Општинскe управe Врбас, на
основу члана 145. Закона о планирању и изградњи, (''Службени гласник РС'', број 72/2009,
81/2009, 64/2010- Одлука УС РС ИУз број 74/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013 Одлука УС
РС број ИУз-233/2009, 50/2013-Одлука УС РС број ИУз 295/2009, 98/2013-Одлука УС РС
број ИУз-68/2013, 132/2014,УС РС број ИУз-58/2013-54/2013-11 и 145/2014. ),члана 27. и
28. став 1.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре(„Сл.гласник
РС“,број 22/15), члана 12. Одлуке о општинској управи (''Сл.лист општине Врбас
бр.3/2014.), Просторног плана општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број
7/2011 ), члана 192. Закона о општем управном поступку (''Сл. лист СРЈ'', бр. 33/97. и
31/2001 и „Сл.гласник РС“број 30/2010), руководилац на основу решења Начелника
Општинске управе Врбас број 031-189/2014–IV/03 од 30.04.2014. године, решавајући по
захтеву П.П.“Сава Ковачевић „ А.Д. из Врбаса,ул.Виноградска коса бб у предмету за
изградњу МБТС „СУШАРА“ 20,0,4KV ; 2 x 630kv са СН прикључком у Врбасу ,доноси
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ ЗА ИЗВОЂЕЊE РАДОВА
ОДОБРАВА СЕ инвеститору, П.П.“ Сава Ковачевић „ А.Д. из Врбаса, ул.
Виноградска коса бб извођење радова на изградњи објекта МБТС „СУШАРА“ 20,0,4KV ;
2 x 630КVА са СН прикључком , категорије објекта „Г“, класификациони број објекта
221420, габаритних димензија МБТС „Сушара“ 5,06м х 4,3м ,спратности П+О, укупне
бруто површине објекта 21,76м2 , у Врбасу ,у улици 2.Реон, на кат.парцели бр. 1400/1 к.о.
Врбас ,површине 17ха 54а 22м2.
П.П.“ Сава Ковачевић „ А.Д. из Врбаса, ул. Виноградска коса бб као инвеститор извођења
радова на изградњи објекта МБТС „СУШАРА“ 20,0,4KV ; 2 x 630КVА са СН
прикључком , категорије објекта „Г“, класификациони број објекта 221420, габаритних
димензија МБТС „Сушара“ 5,06м х 4,3м ,спратности П+О, укупне бруто површине објекта
21,76м2 , у Врбасу ,у улици 2.Реон, на кат.парцели бр. 1400/1 к.о. Врбас ,површине 17ха
54а 22м2 није у обавези плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта ,с обзиром
да се ради о објекту трафо станице ,који је у служби производних погона, сходно члану
97.став 8. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/2009, 81/2009,
64/2010- Одлука УС РС ИУз број 74/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013 Одлука УС РС број
ИУз-233/2009, 50/2013-Одлука УС РС број ИУз 295/2009, 98/2013-Одлука УС РС број
ИУз-68/2013, 132/2014,УС РС број ИУз-58/2013-54/2013-11 и 145/2014. )

Саставни део овог решења је:
-

Локацијски услови број 353-65/2015-IV/05 од 20.05.2015. године,издате од стране
Одељења за урбанизам и комунално стамбене послове ,Општинске управе,Врбас.

- Идејни пројекат - « 4 » пројекат електроенергетских инсталација, број пројекта
П-040-2015 од маја 2015. године, који је израдио Предузеће за производњу, промет,
градњу, пројектовање, инжињеринг и надзор „БОР-ИНГ“Д.О.О.из Куле,ул. 8.Марта бр.5,
одговорни пројектант Золтан Лиценбергер ,дипл. инж.ел.,број лиценца 350 0988 03 .
- Обрачун број :1187-2 од 10.06.2015.године издат од стране ЈП “Дирекција за
изградњу“ из Врбаса,ул.М.Тита бр.89.
Предрачунска вредност радова износи : 9.240.000,00 дин.
О извршењу овог решења стараће се надлежна инспекцијска служба Општинске
управе Општине Врбас.
Образложење
П.П.“ Сава Ковачевић „ А.Д. из Врбаса, ул. Виноградска коса бб, поднео је
захтев под бројем 351-142/2015-IV/05 од 09.06.2015.године за издавање решења о
одобрењу за извођење радова на изградњи објекта МБТС „СУШАРА“ 20,0,4KV ; 2 x
630КVА са СН прикључком , категорије објекта „Г“, класификациони број објекта
221420, габаритних димензија МБТС „Сушара“ 5,06м х 4,3м ,спратности П+О, укупне
бруто површине објекта 21,76м2 , у Врбасу ,у улици 2.Реон, на кат.парцели бр. 1400/1
к.о. Врбас ,површине 17ха 54а 22м2.
Уз захтев за издавање решења о одобрењу за извођење радова инвеститор је
приложио следећу документацију:
1. Локацијске услове број 353-65/2015-IV/05 од 20.05.2015. године,издате од стране
Одељења за урбанизам и комунално стамбене послове ,Општинске управе Врбас.
2. - - Идејни пројекат - « 4 » пројекат електроенергетских инсталација, број
пројекта П-040-2015 од маја 2015. године, који је израдио Предузеће за производњу,
промет, градњу, пројектовање, инжињеринг и надзор „БОР-ИНГ“Д.О.О.из Куле,ул.
8.Марта бр.5, одговорни пројектант Золтан Лиценбергер ,дипл. инж.ел.,број лиценца 350
0988 03 .
3. Извод из листа непокретности број: 929 од 12.02.2015. године, издат од стране
РГЗ-СКН Врбас.
4. Административна такса на ово решење наплаћена је у складу са одредбама
Законом о републичким административним таксама (''Сл.гласник РС'', бр.45/2015) .
радова

Како је инвеститор уз захтев за издавање решења о одобрењу за извођење
на изградњи објекта МБТС „СУШАРА“ 20,0,4KV ; 2 x 630КVА са СН

прикључком , категорије објекта „Г“, класификациони број објекта 221420, габаритних
димензија МБТС „Сушара“ 5,06м х 4,3м ,спратности П+О, укупне бруто површине објекта
21,76м2 , у Врбасу ,у улици 2.Реон, на кат.парцели бр. 1400/1 к.о. Врбас ,површине 17ха
54а 22м2 поднео сву потребну документацију из члана 145. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010- Одлука УС РС ИУз број
74/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013 Одлука УС РС број ИУз-233/2009, 50/2013-Одлука УС
РС број ИУз 295/2009, 98/2013-Одлука УС РС број ИУз-68/2013, 132/2014,УС РС број
ИУз-58/2013-54/2013-11 и 145/2014 ) донето је решење као у диспозитиву.
Поука о правном леку:
Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за
архитектуру, урбанизам и градитељство у Новом Саду у року од 8 дана од дана
достављања решења. Жалба се предаје овом органу непосредно писмено или усмено на
записник или путем поште, а таксира са 420 динара републичке административне таксе
уплаћене на рачун 840-742221843-57 позив на број 97 57-240.
Доставити:
1. Подносиоцу захтева
2. Грађевинској инспекцији
3. Архиви
4 . Имаоцима јавних овлашћења
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