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ВРБАС
Општинска управа Врбас-Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту
животне средине и енергетски менаџмент, на основу члана 145. Закона о планирању и
изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/2009, 81/2009, 64/2010-oдлукa УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013- oдлукa УС 50/2013-oдлукa УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014-одлука УС и
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон), члана 3. став 2. Правилника о посебној врсти
радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се
граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење
радова, као и обиму и садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев
и поступку који надлежни орган спроводи (''Службени гласник РС'', број 2/2019), Одлуке о
утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Сл лист општине Врбас“,
12/2019), члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број
18/2016, 95/2018), члана 19. став 1. алинеја 2. Одлуке о општинској управи (“Службени лист
општине Врбас“, број 6/2019), члана 28. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019), руководилац одељења
Смиљана Томашевић, на основу решења начелника број 031-431/2019-IV/03 од 27.11.2019.
године, решавајући по захтеву oпштинe Врбас из Врбаса ул. Маршала Тита бр.89, доноси,
РЕШЕЊЕ
O ОДОБРЕЊУ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
Издаје се инвеститору oпштинe Врбас из Врбаса ул. Маршала Тита бр.89, решење о
одобрењу извођења радова за реконструкцији дистрибуционе водоводне мреже у деловима
улица Саве Ковачевић, Октобарске, Кларе Фејеш Мире и Кулски пут, деоница 1, дужине
1055,20 m са 14 хидраната, деоница 2 дужине 2.208,40 m са 29 хидраната и 44 прикључка
постојећих корисника, деоница 3 дужине 113,00 m, са 2 хидранта и 8 кућних прикључака и
деоница 4 дужине 77,7 m са 1 хидрантом и 6 прикључака постојећих корисника, укупне
дужине 3454,30 m са 46 хидраната и 58 прикључака постојећих корисника, категорије објекта
Г, класификационе ознаке 22210, која је саграђена на кат. парц. бр. 10908, 10907/1, 10892,
10834/2, 10838, 5394/1, 5415, 10863,10861/1, 10861/2, 10823, 10858/2 и 10858/1 к.о Врбасград.
Утврђује се да инвеститор није у обавези плаћања доприноса за уређивање
грађевинског земљишта за извођења радова за реконструкцији дистрибуционе водоводне
мреже у деловима улица Саве Ковачевић, Октобарске, Кларе Фејеш Мире и Кулски пут, која
је саграђен на кат. парц. на кат. парц. бр. 10908, 10907/1, 10892, 10834/2, 10838, 5394/1, 5415,
10863,10861/1, 10861/2, 10823, 10858/2 и 10858/1 к.о Врбас-град, а све у складу са чланом
18. Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени
гласник РС“, број 12/2019).
Саставни део овог решења је:
- Идејни пројекат-главна свеска „0“, број: Е -1149-IDP /19 од децембра 2019. године, који
је израдио ZAVOD ZA KOMUNALNU HIDROTEHNIKU “AKVA PROJEKT”- SUBOTICA из
Суботице, главни пројектант Момир Тепша, дипл. инж. грђ, лиценца број 313 С098 05,
- Идејни пројекат водовод - свеска „1“, број: Е -1149-IDP /19 од децембра 2019. године,
који је израдио ZAVOD ZA KOMUNALNU HIDROTEHNIKU “AKVA PROJEKT”- SUBOTICA из
Суботице, главни пројектант Мр Милорад Исић, дипл. инж. грђ, лиценца број 313 1345 03,

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.
Образложење
Инвеститор oпштинe Врбас из Врбаса ул. Маршала Тита бр.89, поднео је преко
пуномоћника захтев за издавање решење о одобрењу извођења радова на реконструкцији
дистрибуционе водоводне мреже у деловима улица Саве Ковачевић, Октобарске, Кларе
Фејеш Мире и Кулски пут, укупне дужине 3454,30 m са 46 хидраната и 58 прикључака
постојећих корисника, категорије објекта Г, класификационе ознаке 22210, која је саграђена
на кат. парц. бр. 10908, 10907/1, 10892, 10834/2, 10838, 5394/1, 5415, 10863,10861/1, 10861/2,
10823, 10858/2 и 10858/1 к.о Врбас-град.
Уз захтев за издавање решења о одобрењу за извођење радова инвеститор је
приложио следећу документацију:
- Идејни пројекат-главна свеска „0“, број: Е -1149-IDP /19 од децембра 2019. године, који
је израдио ZAVOD ZA KOMUNALNU HIDROTEHNIKU “AKVA PROJEKT”- SUBOTICA из
Суботице, главни пројектант Момир Тепша, дипл. инж. грђ, лиценца број 313 С098 05,
- Идејни пројекат водовод - свеска „1“, број: Е -1149-IDP /19 од децембра 2019. године,
који је израдио ZAVOD ZA KOMUNALNU HIDROTEHNIKU “AKVA PROJEKT”- SUBOTICA из
Суботице, главни пројектант Мр Милорад Исић, дипл. инж. грђ, лиценца број 313 1345 03,
- Пуномоћ.
- доказ о уплати накнаде за ЦЕОП.
За изградњу комуналне инфраструктуре, као и реконструкцију, санацију и адаптацију
јавних саобраћајних и других јавних површина у регулацији постојеће саобраћајнице, у складу
са фактичким стањем на терену, не доставља се доказ о одговарајућем праву на земљишту,
односно објекту, а све у складу са чланом 135, став6. Закона о планирању и изградњи
((''Службени гласник РС'', број 72/2009, 81/2009, 64/2010-oдлукa УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013oдлукa УС 50/2013-oдлукa УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014-одлука УС и 145/2014, 83/2018,
31/2019, 37/2019-др. закон).
Како је инвеститор уз захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова
за реконструкцији дистрибуционе водоводне мреже у деловима улица Саве Ковачевић,
Октобарске, Кларе Фејеш Мире и Кулски пут, деоница 1, дужине 1055,20 m са 14 хидраната,
деоница 2 дужине 2.208,40 m са 29 хидраната и 44 прикључка постојећих корисника, деоница
3 дужине 113,00 m, са 2 хидранта и 8 кућних прикључака и деоница 4 дужине 77,7 m са 1
хидрантом и 6 прикључака постојећих корисника, укупне дужине 3454,30 m са 46 хидраната и
58 прикључака постојећих корисника, категорије објекта Г, класификационе ознаке 22210, која
је саграђена на кат. парц. бр. 10908, 10907/1, 10892, 10834/2, 10838, 5394/1, 5415,
10863,10861/1, 10861/2, 10823, 10858/2 и 10858/1 к.о Врбас-град, поднео сву потребну
документацију из члана 145. Закона о планирању и изградњи („''Службени гласник РС'', број
72/2009, 81/2009, 64/2010-oдлукa УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- oдлукa УС 50/2013-oдлукa
УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014-одлука УС и 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон),
то је одлучено као у диспозитиву 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 подноси непосредно овом органу, таксирана са 480,00
динара административне таксе у корист Републике Србије, на жиро рачун број 840-74222184357 са позивом на број 97 57-240.
ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Смиљана Томашевић

