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            Општинска управа Чајетина - Одсек за урбанизам и просторно планирање, 
решавајући по захтеву привредног друштва ОДС ''ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА'' Д.О.О., из 
Београда, огранак Ужице, погон Чајетина, ради одобравања извођења радова, на основу 
члана 145. став 1. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 
81/2009-испр., 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука 
УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 28. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', број 
113/2015) и члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'', 
број 33/97, 31/01 и ''Службени гласник РС'', број 30/10) доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

                      I. ОДОБРАВА СЕ инвеститору ОДС ''ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА'' Д.О.О., из 
Београда, огранак Ужице, погон Чајетина, извођење радова на постављању СТС 
''Радовићи'', 10/0,4 кV 250 kVA, који се изводе у насељеном месту Јабланица, на 
катастарској парцели број 3586/1 КО Јабланица, а у свему према приложеном  идејном 
пројекту. 
                    II. Саставни део решења чини техничка документација: 
                      - идејни пројекат стубне трафостанице СТС ''Радовићи'' 10/0,4 кV 250 kVA,  
израђен од стране предузећа ''ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА'' Д.О.О., из Београда, огранак 
Ужице, из Ужица, где је одговорни пројектант Александар Ј. Кутлешић дипл. инж. ел., 
број лиценце  350 С425 05. 
                   III.Обавезује се инвеститор да пре почетка извођења радова прибави услове и 
сагласност јавних и дистрибутивних предузећа и организација које управљају појединим 
инсталацијама и уређајима (водовод, електровод, канализација, гасовод, ТТ водови и сл.)  
преко којих прелази или се са њима укршта новопројектовани енергетски објекат, а који 
су евидентирани у катастру подземних инсталација надлежне службе. 
                  IV. Обавезује се инвеститор да пре почетка извођења радова на евентуалном 
прекопавању улица прибави услове и одобрење од надлежног органа Општинске управе 
Чајетина. 
                   V. Инвеститор је дужан да 8 (осам) дана пре почетка извођења радова, овом 
Одсеку пријави почетак грађења објекта, са наведеним датумом почетка и роком 
завршетка грађења. Рок за завршетак грађења почиње да тече од дана подношења пријаве 
овом органу. 
                 VI. Уз пријаву радова инвеститор подноси доказ о  плаћеним административним 
таксама.            

О б р а з л о ж е њ е 

 

             Инвеститор, Огранак Дистрибутивног система ''ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА'' 
Д.О.О., из Београда, огранак Ужице,  погон Чајетина, кроз централни информациони 
систем, поднео је дана 12. октобра 2016. године, захтев за издавање решења о извођењу 
радова на постављању СТС ''Радовићи'' 10/0,4 кV 250 kVA, категорије ''Ѓ'', 
класификациони број 222420, који се изводе на катастарској парцели број 3586/1 КО 
Јабланица, заведен под бројем ROP-CAJ-26873-ISAW-1/2016, који је потписан 
квалификованим електронским потписом. 
 
 



 
                        Овај Одсек утврдио је да је уз захтев за издавање решења о одобрењу 
извођења радова на изградњи СТС ''Радовићи'', 10/0,4 кV 250 kVA,  поднет у прописаној 
форми, потписан квалификованим електронским потписом, достављена документацијa 
прописана чланом 145. Закона о планирању и изградњи, односно чланом 28. Правилника 
о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем и то: 

                       - идејни пројекат (главна свеска и електроенергетске инсталације) стубне 
трафостанице СТС ''Радовићи'' 10/0,4 кVA 250 kVA, израђен од стране  предузећа ''ЕПС 
ДИСТРИБУЦИЈА'' Д.О.О., из Београда, огранак Ужице, из Ужица, где је одговорни 
пројектант Александар Ј. Кутлешић дипл. инж. ел., број лиценце  350 С425 05; 
                       - сагласност власника катастарске парцеле број 3586/1 КО Јабланица; 
                       - Доказ о уплати републичке таксе и накнаде за Централну евиденцију. 
 
 
 

            Како је чланом 145 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС“, број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010- УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-
УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 28. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', број 113/2015) предвиђено да се 
грађење трафостаница 10/0,4 кV  врши на основу решења којим се одобрава извођење тих 
радова, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе, то је сагласно члану 
145 став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 
81/2009-испр., 64/2010- УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 132/2014 и 
145/2014),  донето решење као у диспозитиву. 
                     Републичка административна такса за ово решење наплаћена је у износу од 
800 динара на основу Закона о републичким административним таксама (''Сл. гласник 
РС'', број 43/03, 51/03-испр., 61/05.....и 93/2012), такса за ЦЕОП наплаћена у износу од 
2000 динара и наплаћује се локална административна такса у износу од 50.000 динара на 
основу Одлуке о локалним административним таксама (''Сл. лист општине Чајетина'', број 
3/08, 8/09, 2/10, 11/2013, 4/15 и 7/16). 
 
 
                       ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити 
жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Организациона 
јединица у Ужицу, у року од 8 дана од дана његовог достављања. Жалба се предаје овом 
органу непосредно или препоручено поштом, уз плаћање административне таксе од 440 
динара. 
 
 
Обрадио: Александар Николић                                                                                             
                                                             
                                                                                                                      НАЧЕЛНИК    
                                                                                                               ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ, 
                                                                  
                                                                                                                    Вељко Радуловић 

 

 

 


