
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД ВРАЊЕ 
ГРАДСКА УПРАВА 
Одељење за урбанизам, 
имовинско-правне послове,  
комунално-стамбене делатности 
и заштиту животне средине, 
Одсек за урбанизам 
Број предмета: ROP-VRE-19220-ISAWA-13/2023 
Заводни број: 351-160/2023-08/1 
Датум: 09.03.2023. године 
Врање, Србија

ГРАД ВРАЊЕ, решавајући по захтеву инвеститора „Електродистрибуција Србије“ д.о.о.
Београд, Матични број: 07005466, ПИБ: 100001378, Огранак Електродистрибуција Врање,
ул. Жикице Јовановића Шпанца, бр. 21, Врање, у корист финансијера „СТОЈКОВИЋ ДОМ
ГРАДЊА“ д.о.о. Врање, ул. Војислава Илића бр. 3, Врање, Матични број: 21374601, ПИБ:
110673696, поднетом преко пуномоћника „ET ELECTRO TEAM 017“ д.о.о. Врање,  Матични
број: 21039829, ПИБ: 108641376, ул. Карађорђева бр. 26, Врање, за измену решења о
одобрењу за извођење радова, на основу члана 8ђ. и 145. Закона о планирању и изградњи
(,,Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука
УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/15, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20 и
52/21), члана 28. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Службени гласник РС”, број 68/19) и члана 3. Правилника о посебној врсти објеката
и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и
врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о
одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и контроли техничке документације
која се прилаже уз захтев и поступку који надлежан орган спроводи („Сл. гласник РС“, бр.
102/20, 16/21 и 87/21), члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“,
бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), доноси:

РЕШЕЊЕ

Одобрава се измена Решења о одобрењу за извођење радова број ROP-VRE-19220-ISAW-
6/2022 од 11.10.2022. године у делу који се односи на дужину трасе напојног вода на основу
измењених Локацијских услова ROP-VRE-19220-LOCA-12/2023 бр. 353-88/2023-08/1 од
06.03.2023. године, тако да се поменуто у диспозитиву у ставу 1 мења и гласи:

„Одобрава се извођење радова на изградњи електроенергетских објеката:
Трансформаторска станица ТС 10/0,4 kV 400 kVA на катастарској парцели бр. 2487 КО
Врање 1, категорије „Г“, класификационе ознаке 71,60 % - 222420 (локалне
трнсформаторске станице), бруто развијене грађевинске површине 15,265 m2; напојног 10



kV прикључног вода на кат. парц. бр. 2487 и делу 2504 КО Врање 1 за прикључење
трансформаторске станице на постојећи 10 kV кабловски вод израдом везе типа „улаз-
излаз“, дужине 41,31m, категорије „Г“, класификационе ознаке 28,40 % - 222410 (локални
електрични надземни или подземни водови); и нисконапонског кабловског вода на кат. парц.
бр. 2487 КО Врање 1, дужине 13,39 m, Г“, класификационе ознаке 28,40 % - 222410 (локални
електрични надземни или подземни водови), за напајање вишепородичног стамбено-
пословног објекта на кат. парц. бр. 2487 КО Врање 1, инвеститору „Електродистрибуцији
Србије“ д.о.о. Београд, Матични број: 07005466, ПИБ: 100001378, Огранак
Електродистрибуција Врање, ул. Жикице Јовановића Шпанца, бр. 21, Врање, у корист
финансијера „СТОЈКОВИЋ ДОМ ГРАДЊА“ д.о.о. Врање, ул. Војислава Илића бр. 3, Врање,
Матични број: 21374601, ПИБ: 110673696“.

У осталом делу Решење о одобрењу за извођење радова број ROP-VRE-19220-ISAW-6/2022
од 11.10.2022. године остаје непромењено.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

„Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Матични број: 07005466, ПИБ: 100001378,
Огранак Електродистрибуција Врање, ул. Жикице Јовановића Шпанца, бр. 21, Врање,
поднела је у корист финансијера „СТОЈКОВИЋ ДОМ ГРАДЊА“ д.о.о. Врање, ул. Војислава
Илића бр. 3, Врање, Матични број: 21374601, ПИБ: 110673696, преко пуномоћника „ET
ELECTRO TEAM 017“ д.о.о. Врање,  Матични број: 21039829, ПИБ: 108641376, ул.
Карађорђева бр. 26, Врање, захтев за измену решења о одобрењу извођења радова ROP-
VRE-19220-ISAW-6/2022 од 11.10.2022 године, ближе описано у диспозитиву решења.

Уз захтев за издавање одобрења за извођење радова приложена је потребна документација и
то:

Доказ о уплати: накнаде за ЦЕОП у износу од 2.000,00 динара од 08.03.2023. године,
републичке административне таксе у износу од 6.150,00 динара од 08.03.2023. године;
накнаде за услуге које пружа Градска Управа Града Врања у износу од 9.410,00 динара
од 08.03.2023. године;
Сепарат идејног пројекта - 0.Главна свеска, 4.Пројекат електроенергетских
инсталација, бр. 36.4-2022, од 07.03.2023. године, израђен од стране предузећа за
пројектовање, испитивање и извођење електричних инсталација „ET ELECTRO TEAM
017“ д.о.о, Врање, ул. Карађорђева бр. 26, Врање, главног и одговорног пројектанта
пројекта електроенергетских инсталација дипл.инж.ел. Николић Ивице, са лиценцом
бр. 350 L987 13;
Уговор о изградњи недостајућих електроенергетских објеката између инвеститора и
финансијера, бр. 381961/2, од 01.09.2022. године;
Услови имаоца јавних овлашћења:

1. Технички услови за пројектовање и прикључење објекта на водоводну и
канализациону мрежу, издати од ЈП „Водовод“ Врање, бр. 3762/2 од 27.09.2022.
године;

2. Услови за укрштање и паралелно вођење, издати од стране „Електродистрибуција
Србије“ д.о.о. Београд - Огранак Електродистрибуција Врање, бр. 8.Т.1.18.Т.1.1.0-
Д-07.06-414636-22 од 29.09.2022. године;

3. Решење о испуњености услова за израду техничке документације, издато од стране ЈП
Урбанизам и изградња града Врања, под бр. 1369/22 од 28.09.2022. године;

4. Технички услови за пројектовање и извођење радова, издати од стране Телеком Србија
- Предузеће за телекомуникације а.д. Београд, бр. Д 211-385210/3-2022 А. Перић, од
27.09.2022. године;



Решење о одобрењу за извођење радова ROP-VRE-19220-ISAW-6/2022 заводног бр.
351-896/2022-08/1, од 11.10.2022. године, издато од стране овог органа;
Измењени Локацијски услови ROP-VRE-19220-LOCA-12/2023 заводног бр. 353-
88/2023-08/1 од 06.03.2023. године;
Услови за пројектовање и прикључење издати од стране „Електродистрибуција
Србије“ д.о.о. Београд - Огранак Електродистрибуција Врање, бр. 8.Т.1.1.0-Д-07.06-
260268-22 од 21.06.2022. године;
Пуномоћје финансијера „СТОЈКОВИЋ ДОМ ГРАДЊА“ д.о.о. Врање, ул. Војислава
Илића бр. 3, Врање, којим овлашћује „ET ELECTRO TEAM 017“ д.о.о. Врање,
Матични број: 21039829, ПИБ: 108641376, Карађорђева бр. 26, Врање, од 30.08.2022.
године.

 

На основу напред наведеног утврђено је да су испуњени услови из члана 142. Закона о
планирању и изградњи (,,Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/15, 83/18, 31/19,
37/19-др. закон, 9/20 и 52/21) и чл. 27. и 28. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Службени гласник РС”, број 68/19), то је решено као у
диспозитиву решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења допуштена је жалба
Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС-Јабланичком управном
округу у Лесковцу, у року од 8 дана од дана пријема истог, преко овог надлежног органа,
кроз ЦИС, таксирана републичком административном таксом у износу од 480,00 динара,
уплатом на жиро рачун: 840-742221-843-57, број модела 97, позив на број 47-114.

 

Обрадила: Мирјана Ђорђевић, дипл.инж.арх.

Контролисала: 
ШЕФ ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ 
Јована Антић, дипл.инж.арх

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Сања Златковић, дипл.правник

Доставити: 
1.Подносиоцу захтева, 
2.Имаоцима јавног овлашћења, 
3.Грађевинској инспекцији, 
4.Архиви Градске управе Града Врања.


