
   
            Република Србија                       
             ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА  
             Општинска управа 
             Служба за урбанизам , еколошке и  
             имовинско правне послове   
             Одсек за урбанизам и еколошке послове  
             Број:351-334/15 
             Дана: 05.10.2015.год. 
             ВРЊАЧКА БАЊА  
             Крушевачка 17 тел: 036/601-220 
             Б.Н. 

 
Општинска управа – Служба за урбанизам ,еколошке и имовинско правне послове  oпштине Врњачка Бања, 

поступајући по захтеву ПД ’’Електросрбија'' д.о.о. Краљево, ЕД Краљево, Погон Врњачка Бања,  , а на основу чл.145. 
Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС" бр.72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11и 132/14 и 145/14 ) доноси 

Р Е Ш Е Њ Е  
Одобрава се инвеститору, ПД ’’Електросрбија'' д.о.о. Краљево, ЕД Краљево, Погон Врњачка Бања, извођење 

радова на изградњи стубне ТС „Ново Село-Велико Поље 2“ 10(20)/0,4kV и прикључног вода 20 kV на к.п.бр.1093/1 и 
1093/7 К.О.Ново Село, у свему према Идејном пројекту, Свеска 0, ел.део Т20.ВБ15-ГС112459  урађеном од стране 
’’Електросрбија'' д.о.о. Краљево, одг.пројектант Горица Р.Стевановић, дипл.инж.ел, број лиценце 350 1071 09  

Пројекат на основу ког се одобрава изградња трафостанице и прикључног вода, саставни су део овог Решења.  
На основу чл.3  став 8 Одлуке о доприносу за уређење грађевинског земљишта (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр2/2015) инвеститор не подлеже обавези плаћања доприноса  за уређивање грађевинског земљишта,  
Правоснажно решење којим се одобрава изградња трафостанице, представља основ за упис у одговарајућу 

јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, а ако се за објекат, односно извођење радова изда 
употребна дозвола, основ за упис у одговарајућу јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима су: ово 
правоснажно решење и правоснажно решење о употребној дозволи. 

- О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е -  
ПД ’’Електросрбија'' д.о.о. Краљево, ЕД Краљево, Погон Врњачка Бања, поднела је захтев бр.351-334/15 од 

25.09.2015.г. за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи стубне  ТС „Ново Село-Велико 
Поље 2“ 10(20)/0,4kV и прикључног вода 20 kV на к.п.бр.1093/1 и 1093/7 К.О.Ново Село, ближе описано у диспозитиву 
овог решења. 

Уз захтев, инвеститор је приложио: 
1. Сагласност 04.03.0-122165/1 од 10.09.2015.г. за к.п.бр. 1093/1 и 1093/7 К.О.Ново Село  
2. Идејном пројекат, , ел.део Т20.ВБ15-ГС112459  урађеном од стране ’’Електросрбија'' д.о.о. Краљево, 

одг.пројектант Горица Р.Стевановић, дипл.инж.ел, број лиценце 350 1071 09  
3. Копија Плана бр.953-1/2015-390 од 27.08.2015 РГЗ СКН,са Изводом из листа непокретности 

бр.2891К.О. Ново Село  
Како је инвеститор уз захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи помоћног 

објекта, поднео сву потребну документацију прописану чл.145. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС" 
бр.72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11,132/14 и 145/14 ), то је решено као у диспозитиву овог решења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
На ово решење може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема истог, Министарству грађевинарства  

саобраћаја и инфраструктуре , Рашки округ Краљево, преко надлежне Службе општине Врњачка Бања.  
ДОСТАВИТИ:  - Инвеститору,  
 - Грађевинском инспектору,  
 - архиви. 
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