
 
Република Србија
ГРАД ВРАЊЕ
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам,
имовинско-правне послове,
комунално-стамбене делатности
и заштиту животне средине
ROP-VRE-23143-IUP-16/2021
Број: 351-377/2021-08/1
20.05.2021.год.
В Р А Њ Е

Одељење за  урбанизам,  имовинско-правне  послове  и  комунално-стамбене  делатности 
Градске  управе Врање,  са  седиштем  у  ул,Краља  Милана  бр.1, решавајући  по  захтеву 
финансијера Стојковић Бранислава из Врања  (ЈМБГ 0507955742025),  ул.Охридска 7,  у корист 
инвеститора  ОДС “ЕПС Дистрибуција”д.о.о.  Београд, Огранак Врање, ул.Жикице Јовановића 
Шпанца 21 (МБ 07005466;ПИБ 100001378), за употребну дозволу електроенергетског објекта, а 
на основу чл. 158. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/2009-испр.,  
64/2010-одлука УС и 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука  
УС, 132/2014, 145/2014 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020), Правилника о садржини и начину 
вршења  техничког  прегледа  објекта,  саставу  комисије,  садржини  предлога  комисије  о 
утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе 
и  минималним  гарантним  роковима  за  поједине  врсте  објеката („Службени  гласник  РС“,  
бр.27/2015) и чл. 136. и 141. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник РС'', бр.  
18/2016), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
  О  УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ

I  –  ДОЗВОЉАВА  СЕ употреба  електроенергетског објекта  – нисконапонског 
кабловског  1kV  вода,  категорије  Г,  класификационог  броја  222410-100%,  изграђеног  на 
кп.бр.4825/1, 4995  и 5005 КО  Врање 1, инвеститора  ОДС “ЕПС Дистрибуција”д.о.о. Београд, 
Огранак Врање, ул.Жикице Јовановића Шпанца 21 (МБ 07005466;ПИБ 100001378),  на захтев 
финансијера Стојковић Бранислава из Врања (ЈМБГ 0507955742025), ул.Охридска 7.

II  –  Извештај и Предлог комисије за технички преглед од 28.04.2021.год, председника 
комисије Новковић Нинослава дипл.инж.грађевине бр.лиценце 310 8344 04 и члана комисије 
Пешић  Бранислава  дипл.ел.инж.  бр.лиценце  450  Ц012  07 и  Елаборат  геодетских  радова 
број:952-076-8612/2021 од 04.05.2021.год. Геодетског бироа “ГЕОМАПС” из Врања, саставни су 
део овог решења.

 III  –  Гарантни рок за изведене радове износи 2(две) године од примопредаје радова.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

 Стојковић Бранислав из Врања  (ЈМБГ 0507955742025),  ул.Охридска 7, финансијер,  у 
корист  инвеститора  ОДС “ЕПС  Дистрибуција”д.о.о.  Београд,  Огранак  Врање,  ул.Жикице 
Јовановића Шпанца 21 (МБ 07005466;ПИБ 100001378), захтевом од 13.05.2021.год, обратио се 
овом  Одељењу,  ради  доношења  решења  о  употребној  дозволи  горе  наведеног 
електроенергетског објекта изграђеног на  основу  Решења  број:351-125/2021-08/1  од 
03.03.2021.год.(ROP-VRE-23143-ISAW-13/2021).

Уз захтев, подносилац је доставио следећу документацију:
1.Решење о одобрењу број:351-125/2021-08/1 од 03.03.2021.год.(ROP-VRE-23143-ISAW-

13/2021) донето  од  стране  овог  органа,  оправоснажено  Потврдом  број:351-157/2021-08/1  од 
12.03.2021.год.(ROP-VRE-23143-GR-14/2021);

3.Потврда пријаве радова број:350-61/2021-08/1 од 09.04.2021.год;



4.Одлука инвеститора о именовању комисије за технички преглед од 26.04.2021.год;
5.Извештај и  Предлог комисије за технички преглед од  28.04.2021.год,  председника 

комисије Новковић Нинослава дипл.инж.грађевине бр.лиценце 310 8344 04 и члана комисије 
Пешић Бранислава дипл.ел.инж. бр.лиценце 450 Ц012 07;

6.Пројекат за извођење, Главна свеска и Пројекат електроенергетских инсталација 61.1-
2020 од  15.02.2021.год израђен од стране “ET ELECTRO TEAM 017” ДОО  ВРАЊЕ,  главног 
пројектанта Николић Ивице дипл.инж.ел. бр.лиценце 350 Л987 13;

7.Изјава инвеститора, стручног надзора и извођача радова од 29.04.2021.год;
8.Елаборат  геодетских  радова број:952-076-8612/2021  од  04.05.2021.год. Геодетског 

бироа “ГЕОМАПС” из Врања;
Подносилац је  уз  захтев  приложио  и  доказ о уплати накнаде  за  ЦЕОП  2.000,00рсд, 

републичке административне таксе 19.210,00рсд и накнаде за услуге градске управе 8.185,00рсд 
од 13.05.2021.год.

Овај орган  је  размотрио захтев и све списе предмета, па је у смислу напред наведених 
прописа одлучио као у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба 
Министарству грађевинарства,  саобраћаја и инфраструктуре – Јабланичком управном округу 
Лесковац,  у  року  од  8 дана  од  дана  пријема  истог.  Жалба  се  подноси  преко  овог  органа, 
таксирана са 480,00дин. административне таксе. 

Достављено: Подносиоцу захтева, Грађевинској инспекцији и архиви.

                          САВЕТНИК
     Ненад Николић, дипл.инж.арх.

                                                                                                                                              
                       ШЕФ ОДСЕКА                                                            РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
      Јована Антић, дипл.инж.арх.                                                 Драган Михајловић, дипл.правник
                          


