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ВРБАС
Општинска управа Врбас-Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне
средине и енергетски менаџмент, поступајући по захтеву инвеститора ДОО „EПС ДИСТРИБУЦИЈА“огранак Електродистрибуција Сомбор из Сомбора, ул. Апатински пут бб, за издавање Решења о
одобрењу извођења радова, на основу члана 145. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник
РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, одлука УС РС ИУ број 74/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013,
одлука УС РС број ИУ 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, 83/2018), члана 18. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 113/2015, 96/2016,
120/2017) („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, одлука УС РС ИУ број 74/2010, 24/2011,
121/2012, 42/2013, одлука УС РС број ИУ 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, 83/2018), члана 136.
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016), на основу решења
Начелника Општинске управе Врбас број 031-431/2017-IV/03 од 16.10.2017. године, руководилац
одељења, Смиљана Томашевић, доноси
РЕШЕЊЕ
ОДБАЦУЈЕ
СЕ
захтев
инвеститора
ДОО
„EПС
ДИСТРИБУЦИЈА“-огранак
Електродистрибуција Сомбор из Сомбора, ул. Апатински пут бб, којим се тражи издавање Решења о
одобрењу извођења радова за изградњу 20 kV кабловског вода за СТС „Инобачка“ у Савином Селу,
у ул. Бранка Делетића, на кат. парц. бр. 3148/1, 2934 и 2933/17 к.о. Савино Село, као непотпун.
Образложење
Инвеститор ДОО „EПС ДИСТРИБУЦИЈА“-огранак Електродистрибуција Сомбор из Сомбора,
ул. Апатински пут бб, поднео је преко пуномоћника овом одељењу захтев за издавање Решења о о
одобрењу извођења радова за изградњу 20 kV кабловског вода за СТС „Инобачка“ у Савином Селу,
у ул. Бранка Делетића, на кат. парц. бр. 3148/1, 2934 и 2933/17 к.о. Савино Село.
У поступку који је претходио доношењу овог решења утврђено је следеће:
- да је кат. парцела број 2934, пашњак 1. и 3. класе у јавној својини Општине Врбас и да за
исту нису решени имовински односи између инвеститора и Општине Врбас.
Из свега горе наведеног произилази да уз захтев није приложена сва потребна документација
и да су се стекли услови да ово одељење на основу члана 158. Закона о планирању и изградњи („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, одлука УС РС ИУ 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 18. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и
120/2017), одбаци захтев због неиспуњености формалних услова за даље поступање.
Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашен захтев у року од
10 дана од дана објављивања решења, а најкасније у року од 30 дана од дана његовог објављивања
на интернет страници надлежног органа, не доставља документацију коју је поднео уз захтев који је
одбачен нити поново плаћа административну таксу.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења може се изјавити приговор Општинском већу Општине Врбас у року од 3
дана од дана његовог достављања. Приговор се предаје непосредно или путем овог одељења.
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