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Република Србија 

ОПШТИНА РАЖАЊ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за друштвене делатности,  

општу управу и правне послове 

Одсек за урбанизам  

Број предмета: ROP-RAZ-33105-ISAW-1/2016 

Број: 351-379/2016 -02 

Датум: 15.12.2016. године 

Ражањ 

 

 

      Општинска управа општине Ражањ , Одељење за друштвене делатности, општу управу и правне 

послове, Одсек за урбанизам , поступајући по захтеву ОДС ,,ЕПС Дистрибуције,, д.о.о. Београд  – 

Регионални центар "Електросрбија "Краљево ,Огранак Електродистрибуција Крушевац, поднетом преко 

пуномоћника Дејана Бошковића, за издавање решења  којим се одобрава  извођење радова  на 

реконструкцији мреже ниског напона заменом дотрајалих стубова‚ на основу  чл. 145. став 2. Закона о 

планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'' бр. 72/09 , 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-

одлука УС,  50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), члана  28 и 29.Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“бр. 113/15 и 96/16) и 

члана 192. Закона о општем управном поступку („Сл. Лист СРЈ“, број 33/97 и 31/01 и ''Сл.гласник РС'' 

бр. 30/10 и 18/16), доноси: 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
                     1. Одобрава се Оператору дистрибутивног система ,,ЕПС Дистрибуције,, д.о.о. Београд  , 

Регионални центар "Електросрбија "Краљево ,Огранак Електродистрибуција Крушевац, (МБ:07005466 , 

ПИБ:100001378) из Крушевца , Косанчићева бр.32 , извођење радова  на реконструкцији дела мреже 

ниског напона -  замена дотрајалих дрвених стубова бетонским, у делу 10 kV ТС 10/0,4 kV ''ВАРОШ 1'' – 

ТС 10/0,4 kV ''ВАРОШ 3'' , и напојног вода 10 kV за ТС 10/0,4 kV ''ВАРОШ 3'' дужине 719 м ,у насељу 

Варош, дужине  лоцираној  на кат.парцелама бр. 1421,1425/4,1430 и 2452/2   К.О.Варош. 

            Предрачунска вредност радова износи 3.241.675,90 динара . 

Класа  objekta ,,Г,,  , категорија објекта 222410 –локални електрични надземни или подземни водови. 

           Саставни део овог решења је идејни пројекат који је израдио Оператор дистрибутивног система 

"ЕПС Дистрибуција "д.о.о. Београд , Регионални центар "Електросрбија "Краљево, ЕД Крушевац , 

ул.Косанчићева бр.32, Крушевац, одговорно лице Саша Стефановић , дипл.ел.инг. , главни пројектант 

Небојша Ђашић , дипл.ел.инг. , лиценца бр.350 7069 04 у пдф формату, који је потписан електронским 

потписом главног пројектанта; који садржи: 0- Главну свеску бр.ИДП 02-10/16-ГС од 07.10. 2016.године 

          2. Допринос за уређивање грађевинског земљишта не обрачунава за објекте комуналне и друге 

инфраструктуре ,сходно члану 97.став 8 Закона о планирању и изградњи. 

          3. Грађењу се може приступити на основу правоснажног решења и пријави радова из члана 148 

Закона о планирању и изградњи 

          4. Обавезује се инвеститор да поднесе пријаву радова органу који је издао решење, најкасније 

осам дана пре почетка извођења радова и да у пријави наведе датум почетка и рок завршетка извођења 

радова. а на основу чл. 148 Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'' бр. 72/09 и 81/09- исправка, 

64/10–УС,24/11, 21/12,42/13-УС,50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 31.Правилника 

о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“бр. 

113/2015и 96/16 )и то кроз централни информациони систем Агенције за привредне регистре.  

           5. Радови се морају извести према важећим законским прописима, нормативима и стандардима , 

чија је примена обавезна при извођењу ове врсте радова. 

           6. Ово решење престаје да важи ако се не отпочне са извођењем радова у року од 2 године од 

дана правоснажности овог Решења. 
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О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

            Оператор дистрибутивног система,, ЕПС Дистрибуција,, д.о.о Београд– Регионални центар 

"Електросрбија "Краљево Огранак Електродистрибуција Крушевац, (МБ:07005466 , ПИБ:100001378) из 

Крушевца , Косанчићева бр.32, поднео  је дана  8. 12. 2016. године, овом органу, електронским путем 

преко пуномоћника Дејана Бошковића , (ЈМБГ:0212970782416) захтев бр. 351-379/2016-02  , за издавање 

решења  којим се одобрава  извођење радова  на  реконструкцији мреже ниског напона, замена 

дотрајалих дрвених стубова бетонским , у делу 10 kV ТС 10/0,4 kV ''ВАРОШ 1'' – ТС 10/0,4 kV ''ВАРОШ 

3'',   у насељу Варош.   

              Уз захтев поднет преко Централног информационог система Агенције за привредне регистре, 

приложена је следећа  документација : 

- идејни пројекат  бр.05-01-3-108859/1-2015  од 02.09.2015. године, који у једном документу садржи : 0 

главну свеску и 4 . пројекат електроенергетских инсталација, који је израдио Оператор дистрибутивног 

система "ЕПС Дистрибуција "д.о.о. Београд , Регионални центар "Електросрбија "Краљево, ЕД 

Крушевац , ул.Косанчићева бр.32, Крушевац, одговорно лице Саша Стефановић , дипл.ел.инг. ,главни 

пројектант Небојша Ђашић , дипл.ел.инг. , лиценца бр.350 7069 04 у пдф формату, који је потписан 

електронским потписом главног  и одговорног пројектанта и у dwg. формату; 

- сагласност власника кат.парцеле  бр 1421 К.О.Варош  Стојковић Јовице , за постављање НН бетонског 

стуба , као и пролазак проводника преко кат.парцеле бр.  1421 К.О.Варош оверена у општинској управи 

општине Ражањ, ов. Бр. 035-3305/16-02 од 28.11.2016 године ; 

- сагласност власника кат.парцеле  бр.1425/4 К.О.Варош Ђукић Душице за постављање НН бетонског 

стуба , као и пролазак проводника преко кат.парцеле бр.  1425/4 К.О.Варош оверена у општинској 

управи општине Ражањ, ов. Бр. 035-3302/16-02 од 28.11.2016 године ; 

- сагласност власника кат.парцеле  бр.1430 К.О.Варош Живадиновић Драгише за постављање НН 

бетонског стуба , као и пролазак проводника преко кат.парцеле бр.  1430 К.О.Варош оверена у 

општинској управи општине Ражањ, ов. Бр. 035-3306/16-02 од 28.11.2016 године; 

- сагласност власника кат.парцеле  бр.2452/2 К.О.Варош  који је дао Бојан Петковић Директор Фонда за 

грађевинско земљиште ,путеве и изградњу општине Ражањ за постављање НН бетонског стубова , као и 

пролазак проводника преко кат.парцеле бр.  2452/2 К.О.Варош ,оверена у општинској управи општине 

Ражањ, ов. Бр. 035-3303/16-02 од 28.11.2016 године; 

- геодетски снимак трасе израђен од стране геодетског бироа,,Гео Љуба,, из Ражња у pdf. и dwg. 

формату, електронски потписан ; 

- пуномоћје за подношење захтева за издавање решења дато Дејану Бошковићу ;  

- доказ о извршеним уплатама у пдф. формату електронски потписан и то: републичка административна 

такса у износу од 440,00 дин , накнаде за рад органа управе у износу од 2.000,00 и накнаде за ЦЕОП у 

износу од 2.000,00 динара . 

             У току поступка овај орган је по службеној дужности  прибавио : 

           - Извод из листа непокретности број 31 К.О. Варош за кат.парцелу бр.1421 К.О.Варош , издат од 

РГЗ-а-Службе за катастар непокретности Ражањ, бр.952-04-3/2016 од 12.12.2016.године ; 

           - Извод из листа непокретности број 39 К.О. Варош за кат.парцелу бр.1430 К.О.Варош, издат од 

РГЗ-а-Службе за катастар непокретности Ражањ, бр.952-04-3/2016 од 12.12.2016.године и 

           - Извод из листа непокретности број 450 К.О. Варош за кат.парцелу бр.1425/4 К.О.Варош, издат 

од РГЗ-а-Службе за катастар непокретности Ражањ, бр.952-04-3/2016 од 12.12.2016.године . 

 

     Поступајући по захтеву, овај орган је утврдио следеће чињенице 

- да је Идејни  пројекат  бр.05-01-3-108859/1-2015  од 02.09.2015. године, који у једном документу 

садржи : 0 главну свеску и 4 . пројекат електроенергетских инсталација, који је израдио Оператор 

дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција "д.о.о. Београд , Регионални центар "Електросрбија 

"Краљево, ЕД Крушевац ,урађен у складу са чл. 43-48. Правилника о садржини, начину и поступку 

израде и начину врешња контроле техничке докуменатације према класи и намени објеката (“Службени 

гласник РСброј 23/15 , 77/15 и 58/16 ). Техничка документација је поднета електронским путем у pdf. 

формату и графички прилози  у dwg. формату; 

- да се радови већим делом  изводе у оквиру постојеће регулације  у складу са фактичким стањем на 

терену, за које се сходно члану 145.  Закона о планирању и изградњи  (''Сл.гласник РС'' бр. 72/09 и 81/09-
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исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС,  50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), издаје решење о 

одобрењу извођења 

 

- инвеститор је доставио сагласност власника парцела , као доказ о постојању одговарајућег права на 

земљишту ,за електродистрибутивне стубове које се не налазе у оквиру постојеће регулације пута, 

сходно члану 69. и 135.Закона о планирању и изградњи који прописује да се за изградњу, доградњу или 

реконструкцију комуналне инфраструктуре и линијских инфраструктурних објеката, као доказ о 

решеним имовинско-правним односима на земљишту, може доставити и попис катастарских парцела са 

приложеним сагласностима власника ; 

- на основу члана 97.став 8 Закона о планирању и изградњи, прописано је да се  допринос за уређивање 

грађевинског земљишта не обрачунава за објекте комуналне и друге инфраструктуре , па надлежни 

орган није упутио захтев за обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта по поднетом 

захтеву.   
         На основу  свих утврђених чињеница, овај орган је утврдио су испуњени сви услови за издавање 

решења о одобрењу извођења радова  у смислу члана 145. Закона о планирању и изградњи (''Службени 

гласник РС'', бр. 72/09, 81/09, 64/10 –УС, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 132/14 и 145/14), па је на основу 

истог , члана 28. и 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем (''Сл.гласник РС'', бр. 113/2015 и 96/2016) и  члана 192. Закона о општем управном поступку 

(''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97, 31/01 и  ''Службени гласник РС'', бр 30/10 и 18/16), донето решење као  

у диспозитиву. 

         Републичка административне такса на основу Т.Бр.1 и 165 Закона о административним таксама 

(“Сл.гласник РС”, бр.43/2003 .. 47/2013,...,57/14,45/15-усклађени износи,83/2015,112/2015 и 50/2016-

усклађени дин.износ) у износу од 440,00 дин , накнада за рад органа управе на основу чл. 3 Одлуке о 

накнадама за услуге које врши општинска управа општине Ражањ (,,Службени лист Општине Ражањ” 

бр. 3/11, 5/13 и 4/15) у износу од 2.000,00 дин и накнада за централну евиденцију у износу од 2.000,00 

динара су наплаћене и докази о наплати су приложени уз захтев. 

          

  ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ Против овог решења може се изјавити жалба Министарству 

грађевинaрства, саобраћаја и инфраструктуре, Нишавски округ Ниш у року од 8 дана од дана 

постављања  истог  на ЦЕОП . Жалба се таксира са 440,00 динара административне таксе на жиро рачун 

број 840-742221843-57 позив на број 97 28-088 и предаје преко овог Органа, електронским путем кроз 

централни информациони систем Агенције за привредне регистре. 

 

 

ДОСТАВИТИ :  инвеститору преко пуномоћника ,   Грађевинској инспекцији , писарници за архиву        

надлежној служби ради објављивања на интернет страни  

 

 

                Обрађивач:                                                                                       В.Д.  НАЧЕЛНИК  

Снежана Милутиновић дипл.инж.арх.                                                   ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ :                                                                                           

                                                                                                                   Иван  Ивановић  дипл. правник 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


