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Општинска управа Ћићевац-Одељење за привреду, финансије
урбанизам и инспекцијске послове решавајући по захтеву Бабовић Ђорђа из Крушевца
улица Мирка Томића број 19/4 за издавање одобрења за извођење радова на изградњи
ТС 10/0,4 КВ „ПАЛЕТА-СРБ“ Сталаћ са прикључним кабловским водом 10 КВ од
постојећег стуба бр.15 на изводу 10 КВ „Сталаћ“ из ТС 35/10 КВ „СТАЛАЋ“ за ТС
10/0,4 КВ „ПАЛЕТА-СРБ“ Сталаћ на основу чл.134. став 2. i čl.145. став 1. Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС “, бр.72/09,81/09-исправка, 64/10 УС 24/11,
121/12, 42/13-УС, 50/13- УС, 98/13-УС, 132/14 i 145/14 ), чл. 28. Правилника о
спровођењу обједињене процедуре („Сл. гласниок РС“, бр.22/15 и 89/15), чланa 84.
Правилника о садржини,начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке
документације према класи и намени објекта („Сл. гласник РС“, бр.23/15) i чл. 192.
Закона о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“, br.33/97 i 31/01), доноси следеће
Р Е Ш Е Њ Е

ОДОБРАВА се инвеститору , Бабовић Ђорђу из Крушевца улица
Мирка Томића број 19/4 извођење радова на изградњи ТС 10/0,4 КВ „ПАЛЕТА-СРБ“
Сталаћ на кат. парцели бр.1589/1 КО Сталаћ у Сталаћу са прикључним кабловским
водом 10 КВ од постојећег стуба бр.15 на изводу 10 КВ „Сталаћ“ из ТС 35/10 КВ
„СТАЛАЋ“ за ТС 10/0,4 КВ „ПАЛЕТА-СРБ“ Сталаћ.
Идејни пројекат за извођење радова на изградњи ТС са главном
свеском урађен је од стране Бироа „КРУЕЛ“ Дедина број ИП 226/15-1 од 03.11.2015.г.
одговорни пројектант Саша Радосављевић дипл. инж. ел. 350 Ц634 05, идејни пројекат
далековода са главном свеском урађен је од стране Бироа „КРУЕЛ“ Дедина број ИП
225/15-1 од 03.11.2015.г. одговорни пројектант Саша Радосављевић дипл. инж. ел. 350
Ц634 05 и идејни пројекат архитектуре са главном свеском урађен од стране Агенције за
пројектовање „Струја-пројект“ Крушевац број 1410/15 од 14.10.2015.г. одговорни
пројектант Драган Бреберина дил. инг.арх. лиценца 300 0817 03.
Наведена пројектна документација је саставни део овог решења.
Инвеститор је у обавези да пре почетка извођења радова
одобрених овим решењем изврши пријаву почетка извођења радова најкасније 8
дана пре почетка извођења радова.

По завршетку извођења радова на изградњи ТС и прикључног
далековода инвеститор се може обратити надлежном органу за издавање одобрења
за употребу.
Образложење

Бабовић Ђорђе из Крушевца улица Мирка Томића број 19/4 се
обратио овом органу дана 30.10.2015. године, са захтевом за издавање одобрења за
извођење радова на на изградњи ТС 10/0,4 КВ „ПАЛЕТА-СРБ“ Сталаћ са прикључним
кабловским водом 10 КВ од постојећег стуба бр.15 на изводу 10 КВ „Сталаћ“ из ТС
35/10 КВ „СТАЛАЋ“ за ТС 10/0,4 КВ „ПАЛЕТА-СРБ“ Сталаћ.
Уз захтев инвеститор је приложио:
Идејни пројекат за извођење радова на изградњи ТС са главном
свеском који је урађен од стране Бироа „КРУЕЛ“ Дедина број ИП 226/15-1 од
03.11.2015.г. одговорни пројектант Саша Радосављевић дипл. инж. ел. 350 Ц634 05,
идејни пројекат далековода са главном свеском урађен од стране Бироа „КРУЕЛ“
Дедина број ИП 225/15-1 од 03.11.2015.г. одговорни пројектант Саша Радосављевић
дипл. инж. ел. 350 Ц634 05 и идејни пројекат архитектуре са главном свеском урађен од
стране Агенције за пројектовање „Струја-пројект“ Крушевац број 1410/15 од
14.10.2015.г. одговорни пројектант Драган Бреберина дил. инг.арх. лиценца 300 0817 03.
Доказ права својине на земљишту- извод из листа непокретности број
952-1/2015-511 oд 21.08.2015.године издат од РГЗ Служба за катастар непокретности
Ћићевац.
Сагласност Општинског већа Општине Ћићевац за установљавање
права трајне службености пролаза далековода кроз парцеле чији је корисник Општина
Ћићевац бр.360-2/15-01 од 16.10.2015.године и уговор о конституисању права трајне
службености закључен између Општине Ћићевац и инвеститора бр.464-15/15-01 од
04.11.2015.г.
Чланом 145. став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник
Рс“, бр.72/09,81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13- УС, 98/13-УС,
132/14 i 145/14 ) одређено је да се радови наведени у том члану Закона- спадају у
радове за које се не издаје грађевинска дозвола и да се за те радове издаје решење којим
се одобрава њихово извођење.
Како је инвеститор поднео сву потребну документацију наведену у
чл. 145. став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, br.72/09,81/09исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13- УС, 98/13-УС , 132/14 i 145/14 ) i .
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке
документације према класи и намени објекта („Сл. гласник РС“, бр.23/15) решено је као
у диспозитиву .
Сходно чл. 8 . Закона о планирању и изградњи, надлежни орган је
проверио испуњеност формалних услова за изградњу и није се упуштао у оцену
техничке документације нити је испитао веродостојност документација која је
достављена.У случају штете настале као последице примене техничке документације на
основу које је донето решење, за коју се накнадно утврди да није у складу са прописима
и правилима струке, за штету солидарно одговарају пројектант и инвеститор.
Такса за ово решење је наплаћена и доказ о томе је у списима предмета..

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења допуштена је жалба Министарству
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС Рашки округ у Краљеву у року од 8
дана од дана пријема истог.Жалба се предаје преко овог органа и таксира са 600 динара,
административне таксе.
ДОСТАВИТИ: Инвеститору, грађевинској инспекцији и Архиви ОУ.
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