РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЉУБОВИЈА
Општинска управаОдељење за урбанизам
Заводни број: 351-1/16-04
Број:ROP-LJU-287-ISAWHA-2/2016
Датум: 05.04.2016.године
Љубовија
Општинска управа Љубовија – Одељење за урбанизам, поступајући по захтеву СТЗР
,,ВРГАЊ“ Сретен Симеуновић пр. Д.Љубовиђа, Љубовија, за издавање решења којим
се одобрава извођење радова за изградњу стубне трафо станице СТС 10/0.4кВ 250кВА и
прикључног далековода, на кат.парцели бр.2290 К.О. Д.Љубовиђа, а на основу чл.8ђ. и
члана 145. Закона о планирању и изградњи (,,Сл. гласник РС“, број: 72/09, 81/09-исправка,
24/11, 121/12, 42/13-УС, 53/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), чл.42-49. Правилника о
садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације
према класи и намени објекта (,,Сл.гласник РС”, 23/15 и 77/15), чл.29. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (,,Сл.гласник РС“,
бр.113/15) и члана 192. Закона о општем управном поступку (,,Сл. гласник СРЈ“, број:
33/97, 31/01 и ,,Сл.гласник РС“, бр.30/10), доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ОДОБРЕЊУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
ОДОБРАВА СЕ инвеститору СТЗР ,,ВРГАЊ“ Сретен Симеуновић пр.
Д.Љубовиђа (МБ 54985991) извођење радова за изградњу стубне бетонске ТС 10/0.4кВ
инсталисане снаге 250 кВА и прикључног далековода за напајање дужине 200
метара, са одговарајућом средњонапонском и нисконапонском опремом, категорија
Г, класификациони број 222420, на кат.парцели број 2290 К.О. Д.Љубовиђа власника
Симеуновић (Сретен) Бојана из с.Д.Љубовиђа општина Љубовија.
ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ СБТС 10/0.4кВ/250кВА израђен је од стране предузећа
,,ОМНИТРОНИКС“ д.о.о. Љубовија и одговорног пројектанта Владимир П. Јаковљев
дипл.инж.ел. (лиценца број 350 8287 04).
Извештај о техничкој контроли техничке документације урадило је друштво
,,МИЛОШПРОМ“ Београд и одговорни вршилац техничке контроле Драган М. Мишковић
дипл.инж.ел. (лиценца број 350 3418 03).
Образложење
Инвеститор СТЗР ,,ВРГАЊ“ Сретен Симеуновић пр.Д.Љубовиђа, поднео је преко
пуномоћника Јаковљев Владимира из Љубовије (овера Основног суда у Лозници OV I бр.
1738/2016 од 17.02.2016.год.), усаглашен захтев број 351-1/16-04 од 24.02.2016.године, за
издавање решења о одобрењу извођења радова за изградњу СБТС 10/0.4кВ инсталисане
снаге 250кВА и прикључног далековода, на кат.парцели број 2290 К.О. Д.Љубовиђа, а на
основу чл. 8ђ. и члана 145. Закона о планирању и изградњи (,,Сл. гласник РС“, број: 72/09,
81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 53/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), чл.42-49.
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке
документације према класи и намени објекта (,,Сл.гласник РС”, 23/15 и 77/15), чл.29.

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(,,Сл.гласник РС“, бр.113/15).
Уз првобитни и усаглашени захтев приложена је следећа документација:
1. ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ;
2. Извештај о техничкој контроли;
3. Лист непокретности број 786 К.О. Д.Љубовиђа;
4. Копија плана;
5. Ситуациони план;
6. Уговор о службености ОПУ:184-2016 од 19.02.2016.год.;
7. Услови ,,ЕПС Дистрибуција“ огранак Лозница број 4-189/15 од 30.10.2015.год.;
8. Потврда бр.160 од 10.03.2016.год. ЈП ,,ЉУБОВИЈА“ Љубовија;
9. Доказе о уплатама адм.такси НО-у;
10. Доказ о уплати накнаде ЦЕОП-у;
11. Пуномоћје о заступању.
Законом о планирању и изградњи (,,Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка,
24/11, 121/12, 42/13-УС, 53/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) у члану144-145. и члана 2.
став 1. тач. 2) предвиђено је да се линијски инфраструктурни објекти
електродистрибутивне мреже и типских ТС 10/0,4кВ или 20/0,4кВ врше на основу
решења којим се одобрава извођење тих радова, а које надлежни орган доноси уколико је
уз захтев достављена законом прописана документација, односно докази.
Увидом у плански документ и примљену документацију утврђено је да је захтев
потпун и уредан и да су испуњени сви законом предвиђени услови за извођење радова на
изградњи СБТС 10/0.4кВ/250кВА и прикључног далековода по захтеву инвеститора.
Имајући у виду напред наведене чињенице и доказе, донето је решење као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба
Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Колубарски управни округ
Ваљево Карађорђева 31. у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се подноси
преко овог органа и таксира са 280 динара адм. таксе на рачун буџета РС број 840742221843-57 са позивом на број 97 09062 и 200 динара адм. таксе на рачун Општинске
управе Љубовија број 840-742251843-73 са позивом на број 97 09062.

Обрадио :
Живко Дамњановић
Технички референт
Достављено :
- пуномоћнику
- грађ.инспекцији
- имаоцима јавних овлашћења
- архиви
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