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Бабушница
Општинскa управa општине Бабушница, Одељење за привреду и финансије Одсек за
привреду, урбанизам, комунално-стамбене, имовинске и инспекцијске послове, решавајући
по захтеву инвеститора „Мала хидроелектрана Ракита“ д.о.о. Београд-Стари Град, Косовска
16/1, МБ 21130494, ПИБ 109133833, за издавање решења о одобрењу извођења радова на
изградњи прикључног 10kV подземног кабловског вода од МХЕ „Ракита“ до разводног
постројења РП 10kV ,,Звонце“ на кп.бр. 2263 КО Звонце у селу Звонце Општина Бабушница,
а на основу члана 145. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09,
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), члана 29. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“
број113/2015 и 96/2016) и члана 192. Закона о општем управном поступку (,,Службени лист
СРЈ,, број 33/97, 31/2001 и ,,Службени гласник РС,, број 30/2010 ), доноси:
РЕШЕЊЕ
ОДОБРАВА СЕ инвеститору „Мала хидроелектрана Ракита“ д.о.о. Београд-Стари
Град, Косовска 16/1, МБ 21130494, ПИБ 109133833, извођење радова на изградњи
прикључног 10kV подземног кабловског вода од МХЕ „Ракита“ до разводног постројења РП
10kV ,,Звонце“ на кп.бр. 2263 КО Звонце, у селу Звонце општина Бабушница, категорије Г,
класификациони број 222410, у дужини од 3100,0м, на кп.бр. 3542, 6558, 6553, 3603, 6545, КО
Ракита и кп.бр. 2625, 2624, 2623, 3160, 2263 КО Звонце у селу Звонце општина Бабушница.
Предрачунска вредност радова на објекту износи 13.158.620,00 динара без ПДВ-а.
Идејни пројекат за изградњу 10kV кабловског вода од МХЕ „Ракита“ до разводног
постројења РП 10kV ,,Звонце“ на кп.бр. 2263 КО Звонце у селу звонце општина Бабушница,
на кп.бр. 3542, 6558, 6553, 3603, 6545, КО Ракита и кп.бр. 2625, 2624, 2623, 3160, 2263 КО
Звонце, који је израдио ,,ИВЕКС ПЛУС,, д.о.о. Бабушница, Живојина Николића Брке 30, МБ
20532033, одговорно лице пројектанта Душан Ђорђевић, оверен од стране главног и
одговорног пројектанта, Ђокић Ивана, дипл.инж.ел. лиценца број 350 Ц020 05, под бројем
IDP-4/III-17, марта 2017. године, саставни је део овог Решења.
Износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта утврђен је у износу од
40.300,00 динара, који се једнократно плаћа на текући рачун 840-741538843-29 позив на број
80-006 модел 97.
Инвеститор је обавезан да пријави радове овом органу најкасније осам дана пре
почетка извођења радова, са подацима и доказима прописаним чланом 148. Закона о
планирању и изградњи.
Образложење

„Мала хидроелектрана Ракита“ д.о.о. Београд-Стари Град, Косовска 16/1, МБ
21130494, ПИБ 109133833, преко пуномоћника ,,ИВЕКС ПЛУС,, д.о.о. из Бабушнице, ул.
Живојина Николића Брке 30, МБ 20532033, ПИБ 106085801, обратила се захтевом овом
органу за издавање решења о одобравању извођења радова на изградњи прикључног 10kV
подземног кабловског вода од МХЕ „Ракита“ до разводног постројења РП 10kV ,,Звонце“ на
кп.бр. 2263 КО Звонце, у селу Звонце општина Бабушница, категорије Г, класификациони
број 222410, у дужини од 3100,0м, на кп.бр. 3542, 6558, 6553, 3603, 6545, КО Ракита и кп.бр.
2625, 2624, 2623, 3160, 2263 КО Звонце, предрачунске вредности радова у износу
13.158.620,00 динара без ПДВ-а.
Уз захтев за добијање одобрења приложено је :
- Идејни пројекат за изградњу 10kV кабловског вода од МХЕ „Ракита“ до разводног
постројења РП 10kV ,,Звонце“ на кп.бр. 2263 КО Звонце у селу звонце општина Бабушница,
на кп.бр. 3542, 6558, 6553, 3603, 6545, КО Ракита и кп.бр. 2625, 2624, 2623, 3160, 2263 КО
Звонце, који је израдио ,,ИВЕКС ПЛУС,, д.о.о. Бабушница, Живојина Николића Брке 30, МБ
20532033, одговорно лице пројектанта Душан Ђорђевић, оверен од стране главног и
одговорног пројектанта, Ђокић Ивана, дипл.инж.ел. лиценца број 350 Ц020 05, под бројем
IDP-4/III-17, марта 2017. године
- Као доказ о одговарајућем праву приложен је :
Извод из листа непокретности број 87 КО Звонце, издат код Службе за катастар
непокретности у Бабушници под бројем 952-04-6/2017 од 18.04.2017. године,
Извод из листа непокретности број 239 КО Ракита, издат код Службе за катастар
непокретности у Бабушници под бројем 952-04-6/2017 од 18.04.2017. године,
-Уговор закључен између, ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Масарикова 1-3 и
„Мала хидроелектрана Звонце“ д.о.о. Београд-Стари град, ул. Косовска бр. 16/1, број Д10.01496511/1-17 од 28.02.2017. године,
-Уговор закључен између, ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Масарикова 1-3 и
„Мала хидроелектрана Звонце“ д.о.о. Београд-Стари град, ул. Косовска бр. 16/1, број 8Р.100Д1025-306424/2-17 од 10.03.2017. године,
-Решење ОДС ,,ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА,, д.о.о. Београд Огранак ,,Електродистрибуција
Пирот,, Пирот, Таковска 3, број 8Р100-Д10.25-30658/1-17 од 06.02.2017. године,
-Услови за укрштање и паралелно вођење ЕЕ вода са комуналном ифраструктуром у КО
Ракита и КО Звонце, ЈКП ,,Комуналац,, Бабушница, број 298/2017 од 05.04.2017. године,
-Саобраћајно технички услови, ЈКП ,,Комуналац,, Бабушница, број 299/2017 од
05.04.2017. године,
-Услови, број 8454-131836/3-2017 од 06.04.2017. године, Предузеће за телекомуникације
Телеком Србија а.д. Београд, Регија Ниш, ИЈ Ниш, Служба за планирање и развој Ниш,
Вождова 11.
За изградњу МХЕ „Ракита“ у селу Ракита, општина Бабушница, на кп.бр. 6558, 6534,
3542, 3539, 3540, 3541 КО Ракита, категорије Г, класификациони број 230201 издати су
локацијски услови под бројем 350-22/2015 дана 25.06.2015. год. и Грађевинска дозвола број
351-40/2015-02 од 29.12.2015.године.
-Обрачун доприноса број 351-91-1/2017-02 од 20.04.2017. године, утврђен од стране
Општинске управе општине Бабушница, Одељења за привреду и финансије Одсека за
привреду, урбанизам, комунално-стамбене, имовинске и инспекцијске послове на износ од
40.300,00 динара за једнократну уплату, сагласно изјашњењу инвеститора у захтеву.
-Доказ о уплати административних такси наплаћених у складу са Законом о
републичким административним таксама и накнади за ЦЕОП и Одлуци о локалним

административним таксама и накнадама које својом делатношћу остварује Општинска управа
општине Бабушница.
Увидом у захтев и приложене доказе утврђено је да је ова Управа надлежна за
поступање по захтеву, да је подносилац захтева лице које у складу са Законом о планирању и
изградњи може бити инвеститор ове врсте радова, да је захтев поднет у прописаној форми и
да садржи све прописане податке, да је уз захтев приложена прописана документација
наведеним законом и подзаконским актима донетим на основу закона да је уз захтев
приложен доказ о уплати прописане таксе и накнаде, да инвеститор у складу са одредбама
члана 69. става 3. 10. и 11. Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС,, број
72/2009, 81/09-исправка, 64/10-УС,24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13, 132/14 и
145/2014), има одговарајуће право на грађевинском земљишту за кабловски вод.
Решавајући по захтеву, надлежни орган је установио да су испуњени услови за издавање
траженог одобрења, прописаних чланом 145. Закона о планирању и изградњи ("Службени
гласник РС", број 72/2009, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11,121/12, 42/13-УС, 50/13-УС,98/13,
132/14 и 145/2014) и чланом 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем ("Службени гласник РС", број 113/2015 и 96/2016) те је у складу са
истим одлучио као у диспозитиву овог решења.
Правна поука: Против овог Решења допуштена је жалба Министарству грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре – Нишавски управни округ у року од 8 дана од дана пријема.
Жалба се предаје преко овог органа , а за Нишавски управни округ, са доказом о уплати 440
динара Републичке административне таксе и 210 динара у корист прихода Општинске управе
општине Бабушница.
ДОСТАВИТИ: -Инвеститору,
-Грађевинској инспекцији ,
-Архиви и објавити на веб-сајту општине Бабушница
Референт,
Небојша Николић

Шеф Одсека,
Владан Савић, дипл.грађ.инж.

