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Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове Управе Градске општине
Барајево-Одсек за спровођење обједињене процедуре, решавајући по захтеву ОДС ЕПС
ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о., ----------, Улица --------------- број -----, МБ----------, ПИБ -----------поднетог преко пуномоћника Рајка Ђокића из -----------, Улица --------------- број ---, ЈМБГ ------------------, за издавање решења о одобреном извођењу радова, а на основу чл.8ђ., чл. 134.ст.2,
чл.135а и чл. 145. Закона о планирању и изградњи («Сл.гласник РС», бр.72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- други закон), чл.3.,чл.28.и
чл.29.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(«Сл.гласник РС» бр.68/19) и члана 136. Закона о општем управном поступку («Сл.гласник РС»,
бр.18/2016), издаје:
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕНОМ ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
ОДОБРАВА СЕ инвеститору ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о., -----------, Улица ------------------ број ----, МБ --------------, ПИБ ---------------- извођење радова на изградњи кабловсконадземне ел.мреже 1kV у Вранићу, Улица Пролетерских бригада на кат.парц. број 3319/4,
4603/2, 3384 и 4588/3 КО Вранић категорије „Г“ класификационог броја 222410.
Подаци о објекту:
Кабловско надземни вод 1 kV:
Нови извод из STS 10/0,4 kV „Вранић , Љубивоја Буце Тришића“ рег.бр. V-2205 за
напајање нових потрошача.
Дужина трасе L ~ 270 m
Место прикључка STS 10/0,4 kV „ Вранић, Љубивоја Буце Тришића“ рег.бр. 2205 на
кат.парцели 3319/4 КО Вранић.
Тип и пресек вода X00/O-A 3x70+54,6+2x16 mm2 0,6/1 kV;
XP00-AS 3x150+70 mm2 0,6/1 kV i PP00-A 4x25 mm2 0,6/1 kV
Предрачунска вредност радова : 1.607.405,50 динара.
Саставни део решења је:
1.Идејни пројекат (ИДП) који је урађен од стране стране „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ д.о.о. -------,
Дирекција за планирање и инвестиције , Сектор за планирање и инвестиције Београд,
СЛУЖБА ЗА ПРOJEKTOВАЊЕ, ----------, -----------------------, Број RN 3428-0-IDР/IB 8537;
Главни пројектант Јанка Пискла , дипл.инж.ел., лиценца број 350 Ј509 10.

1.Идејни пројекат (ИДП) се састоји од :
 0. Главне свеске;
 4. Пројекта електроенергетских инсталација.
Решење о одобреном извођењу радова престаје да важи ако се не отпочне са грађењем
објекта, односно извођењем радова, у року од три године од дана правоснажности решења.
НАПОМЕНА: У случају штете настале као последица примене техничке документације, на
основу које је издато Решење из чл.145. Закона о планирању и изградњи, за коју се накнадно
утврди да није у складу са прописима и правилима струке, за штету солидарно одговарају
пројектант који је израдио и потписао техничку документацију, вршилац техничке контроле и
инвеститор сходно чл.8ђ поменутог Закона.
Образложење
Инвеститор ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о., -----------, Улица ---------------- број ----,
поднео је преко пуномоћника Рајка Ђокића из -----------, Улица ------------- број ----, ЈМБГ ------------- захтев за издавање решења о одобреном извођењу радова за изградњу кабловско-надземне
ел.мреже 1kV у Вранићу, Улица Пролетерских бригада на кат.парц. број 3319/4, 4603/2, 3384 и
4588/3 КО Вранић категорије „Г“ класификационог броја 222410, ROP-BAR-32482-ISAW2/2020, заводни број: 351-56/2020 од 24.01.2020. године.
Уз наведени захтев инвеститор је приложио следећу документацију:
-Пуномоћје;
-Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП;
-Доказ о уплати административне таксе РАТ;
- Сагласност власника кат.парцеле 3319/4 КО Вранић;
-Идејни пројекат (ИДП) који је урађен од стране стране „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ д.о.о.
Београд, Дирекција за планирање и инвестиције , Сектор за планирање и инвестиције -------,
СЛУЖБА ЗА ПРOJEKTOВАЊЕ, ------------, ----------------------, Број RN 3428-0-IDР/IB 8537;
Главни пројектант Јанка Пискла , дипл.инж.ел., лиценца број 350 Ј509 10.
1.Идејни пројекат (ИДП) се састоји од :
 0. Главне свеске;
 4. Пројекта електроенергетских инсталација.
У поступку издавања Решења о одобреном извођењу радова ово Одељење је прибавило:
- Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта у поступку издавања решења о
грађевинској дозволи којим се одобрава извођење радова на изградњи кабловско-надземне
ел.мреже 1 КВ у Вранићу, на кат.парцелама 3319/4, 4603/2, 3384 и 4588/3 све КО Вранић издат
од стране Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Ј.П. број 5967/6-03 од
30.01.2020. године.
На основу наведеног Обрачуна а на основу члана 11. Одлуке о утврђивању допринос за
уређивање грђевинског земљишта („С.лист града Београда, број 2/2015, 16/2015, 74/2015,
36/2017,50/2018, 118/2018) допринос за уређивање грађевинског земљишта не обрачунава се за
објекте комуналне и друге инфраструктуре.
Увидом у приложену документацију констатовано је да иста испуњава услове за
издавање траженог одобрења па је решено као у диспозитиву на основу члана 8ђ. и чл.145.
Закона о планирању и изградњи, чл.29. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем и члана 136. Закона о општем управном поступку. Републичка

административна такса, наплаћена је у складу са тарифним бројем 1 и 165. Закона о
републичким административним таксама („Сл.гл.РС“ 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05,
42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/16, 61/17, 50/18, 95/18, 38/19).
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се изјавити жалба у року од 8 (осам)
дана од дана пријема, Градској управи Града Београда- Секретаријату за инспекцијске послове,
Сектору за другостепени поступак из грађевинске области, Одељењу за другостепени поступак
из грађевинске области I. Жалба се предаје другостепеном органу електронским путем преко
Централног информационог система Агенције за привредне регистре Републике Србије.
Поднесак жалбе се таксира са 480,00 динара републичке административне таксе.
Решење доставити:
-инвеститору, грађевинској инспекцији, ЈКП "Водовод и канализација" Београд, Телеком Србија,

архиви.
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