Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, стамбене послове,
заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: ROP-VRB-10238-ISAWА-2/2018
Дана: 22.08.2018. године
ВРБАС
Општинска управа Врбас, Одељење за урбанизам, стамбене послове,
заштиту животне средине и енергетски менаџмент, на основу члана 142. Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, одлука УС
РС број 74/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, одлука УС РС број 233/2009, 50/2013,
одлука УС РС број 295/2009, 98/2013, одлука УС РС број 68/2013, 132/2014, УС РС
број 58/2013, 54/2013, 145/2014), члана 145. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“, број 18/2016), члана 23. став 1. алинеја 2. Одлуке о
општинској управи (“Службени лист општине Врбас“, број 3/2014, 3/2015, 17/2015,
20/2015, 18/2016, 23/2017, 26/2017, 29/2017),
решења начелника број 031431/2017-IV/03 од 16.10.2017. године, на основу решења Начелника Општинске
управе Врбас број 031-431/2017-IV/05 од 16.10.2017. године, руководилац
одељења, решавајући по захтеву КД „ЛИДЛ СРБИЈА“ из Нове Пазове, ул. Прва
јужна радна бр. 3, доноси
РЕШЕЊЕ
о измени решења
о одобрењу извођења радова
МЕЊА СЕ решење о одобрењу извођења радова број ROP-VRB10238-ISAW-1/2018 од 26.04.2018. године-за изградњу за изградњу
трафостанице MBTS 20/0.4 kV, 1 х 400 (1000) kVА, габаритних димензија 5,47 м х
3,37 м, висине 2,90 м са приводним каблом, која се налази на кат. парц. бр. 5247
к.о. Врбас-град, у Врбасу, ул. Маршала Тита бр. 2, категорије „Г“, класификациона
ознака 222420 и 222410, у погледу трасе приводног кабла према условима
Електродистрибуције Сомбор.
Остали делови Решења остају не промењени.
Утврђује се да инвеститор није у обавези плаћања доприноса за уређивање
грађевинског земљишта сходно члану 18. Став 1. Одлуке о утврђивању доприноса
за уређивање грађевинског земљишта.
Образложење
Дана, 17.08.2018. године, инвеститор КД „ЛИДЛ СРБИЈА“ из Нове Пазове,
ул. Прва јужна радна бр. 3, поднео је преко пуномоћника захтев за измену решења
о одобрењу извођења радова број ROP-VRB-10238-ISAW-1/2018 од 26.04.2018.
године-за изградњу за изградњу трафостанице MBTS 20/0.4 kV, 1 х 400 (1000) kVА,
габаритних димензија 5,47 м х 3,37 м, висине 2,90 м са приводним каблом, која се
налази на кат. парц. бр. 5247 к.о. Врбас-град, у Врбасу, ул. Маршала Тита бр. 2,
категорије „Г“, класификациона ознака 222420 и 222410, у погледу трасе приводног
кабла према условима Електродистрибуције Сомбор.
- Саставни део овог решења је:

Решење о одобрењу извођења радова број ROP-VRB-10238-ISAW-1/2018
од 26.04.2018. године,
- Идејни пројекат-главна свеска број П-5-8/18 од августа 2018. године, који је
израдио ДОО „ATELJEAL““ из Врњачке Бање, одговорни пројектант Небојша
Рајић, дипл. инг. ел., лиценца број 350 8276 04,
- Идејни пројекат-пројекат архитектуре број П-5-8/18 од августа 2018. године,
који је израдио ДОО „ATELJEAL““ из Врњачке Бање, одговорни пројектант
Бранимир Лукић, дипл. инг. арх., лиценца број 300 Ј194 10,
Идејни пројекат-пројекат електроенергетских инсталација број П-5-8/18 од
августа 2018. године, који је израдио ДОО „ATELJEAL““ из Врњачке Бање,
одговорни пројектант Небојша Рајић, дипл. инг. ел., лиценца број 350 8276
04,
- Препис листа непокретности број 6183 од 21.08.2018. године, који је издат
од стране РГЗ-СКН Врбас из Врбаса,
- доказ о уплати републичке административне таксе,
- доказ о уплати накнаде за ЦЕОП,
- овлашћење од 30.04. 2018. године.
Како је у периоду од доношења Решења о одобрењу извођења радова
дошло до измене у погледу трасе приводног кабла трафостанице MBTS 20/0.4 kV,
1 х 400 (1000) kVА, и како се ова промена не противи прописима, нити се њоме
вређа јавни интерес или права трећег лица, то је на основу члана 142. Закона о
планирању и изградњи Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009, 81/2009, 64/2010, одлука УС РС број 74/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013,
одлука УС РС број 233/2009, 50/2013, одлука УС РС број 295/2009, 98/2013, одлука
УС РС број 68/2013, 132/2014, УС РС број 58/2013, 54/2013, 145/2014 ) одлучено
као у диспозитиву овог Решења.
-

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 изјављује непосредно или путем овог Одељења.
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