
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Република Србија 

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за урбанизам,  

грађевинске, комунално- 

стамбене,  и инспекцијске  

 послове 

Број предмета: ROP-CTR-3272-CPA-1/2017 

Број: 351-54-1/2014-05 

Датум: 22 .02.2017. год. 

Црна  Трава 

 

 

      Општинска управа општине Црна Трава, Oдељење за урбанизам, грађевинске, 

комунално-стамбене и инспекцијске послове, решавајући по захтеву инвеститора, 

„Контакт Река“ д.о.о. Црна Трава, преко овлашћеног пуномоћника П.Д. „ Хидро Тан “ 

д.о.о. Београд, за измену решења о грађевинској дозволи, на основу члана 142. став 1. 

Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 

64/10-УС, 24/11 и 121/12,132/14 и 145/14), члана 27. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем („ Службени гласник РС“, број 

113/2015 и 96/2016 ) и члана 192 и 255. Закона о општем управном поступку 

(“Службени лист СРЈ”, број 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“, број 30/10),   

доноси: 
 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О  ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ 

                             
       Мења се решење о измени решења о грађевинској дозволи бр.351-54/2014-05, од 

13.10.2014.године, издато од стране Одељења за урбанизам, грађевинске, комунално-

стамбене, инспекцијске и имовинско-правне послове, општинске управе општине Црна 

Трава, у ставу 2 диспозитива и сада гласи:  

       Издаје се инвеститору  „КОНТАКТ РЕКА“ д.о.о. Црна Трава, бб, матични број: 

21050130, ПИБ:108698822, Решење о грађевинској дозволи за изградњу мале 

хидроелектране „Састав Река“, снаге 900кw, (2х450) кw, на реци Власини, општина 

Црна Трава, коју чине: водозахват са таложницом 25,00мх13,50м+24,50мх10,98м, на 

к.п.бр.8210, к.о.Горње Гаре, са координатама водозахвата Х=4751184,25 и 

Y=7609307,60, цевовод дужине 1273,30м до машинске зграде, пречника 1143мм, на 

к.п.бр.8210,458,2639,2635,61/1 и 61/8, к.о.Горње Гаре и машинска зграда изнад 

насељеног места Састав Река, лоциране на левој обали реке Власине, габарита 

18,00мх12,00м, на к.п. бр. 61/8, к.о.Горње Гаре, са координатама X=4751770,34 и 

Y=7610225,83. Електрана је деривациона са доводним цевоводом  под притиском . 

Годишња производња електране је Е=468845 Кkwh. 

      У свим осталим одредбама Решења о измени решења о грађевинској дозволи бр. 

351-54/2014-05, од 13.10.2014. године остају на снази. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

      Инвеститор „ Контакт Река“ д.о.о. Црна Трава, поднео је кроз ЦЕОП, преко 

овлашћеног пуномоћника П.Д. „Хидро Тан“ д.о.о. Београд,  надлежном органу, 

општинској управи општине Црна Трава, захтев број: ROP-CTR-3272-CPA-1/2017, од  
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14.02.2017., за измену Решења о грађевинској дозволи, бр. 351-54/2014-05, од 

13.10.2014.године, услед формирања нове катастарске парцеле, бр.61/8, к.о.Горње Гаре, 

а након парцелације постојеће к.п. бр. 61/1, к.о. Горње Гаре, на којој је предвиђена 

изградња машинске хале. 

      Уз захтев за измену решења, инвеститор је кроз ЦЕОП у поступку обједињене 

процедуре електронским путем доставио следећу документацију: 

      1. Захтев за измену решења о грађевинској дозволи, услед промена у току грађења, 

      2. Решење о измени решења о грађевинској дозволи, бр.351-54/2014-05, од 

13.10.2014. године издато од стране Одељења за урбанизам, грађевинске, комунално-

стамбене, инспекцијске и имовинско-правне послове, општинске управе општине Црна 

Трава, 

      3. Препис листа непокретности бр. 290, СКН број: 952-1/2017-16, од 

25.01.2017.године, 

      4.  Уговор о преносу удела „Контакт Река“ д.о.о.,од 10.децембра 2014. године, са 

овером  Првог основног суда у Београду, бр. ОВ И бр. 7568/2014, 

      5. Решење о измени решења о локацијској  дозволи, бр.353-11/2014-05, од 

13.10.2014. године издато од стране Одељења за урбанизам, грађевинске, комунално-

стамбене, инспекцијске и имовинско-правне послове, општинске управе општине Црна 

Трава 

      6.  Техничка документација – сепарат, израђен од стране п.д. „Хидро Тан“ Београд, 

ул. Милутина Миланковића, бр.9б, одговорни пројектант Мирјана Милановић 

Деспотовић, дипл.инж.грађ. 

      7. Пуномоћје овлашћеном пуномоћнику п.д. „Хидро Тан“, Београд, од 14.02.2017.од 

стране инвеститора „ Контакт Река“ д.о.о. Црна Трава и 

      8. Докази о извршеним уплатама накнаде за ЦЕОП, и републичке административне 

таксе за подношење захтева и издавање решења. 

        

       Поступајући у складу са чланом 19.Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем, овај орган је по службеној дужности прибавио од 

органа надлежног за за послове државног премера и катастра следећу документацију: 

      1. Копију плана за катастарску парцелу бр. 61/8, к.о. Горње Гаре, бр.952-04-1/2017, 

од 21.02.2017. 

      2. Извод из листа непокретности бр. 290, СКН бр. 952-04-1/2017, од 21.02.2017. као 

доказ да инвеститор има право својине на предметној катастарској парцели.      

                   

      Поступајући у складу са чланом 25. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем ( „Службени гласник РС“, бр. 113/2015 и 96/2016), овај 

орган је утврдио да су испуњени формални услови за поступање по захтеву. 

      С обзиром да је овај орган утврдио да је инвеститор преко овлашћеног 

пуномоћника, уз захтев за измену решења о грађевинској дозволи поднео 

документацију прописану чланом 142. Закона о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11 и 121/12,132/14 и 145/14), и 

чланом 24. став 2., тачка 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем  („ Службени гласник РС“, број 113/2015 и 96/2016 ) , решио као у 

диспозитиву.  

       За издавање овог решења наплаћена је републичка административна такса у износу 

од 300,00рсд и 770,00рсд, на основу Тарифног броја 1. и 165. тачка 2. Закона о 

републичким административним таксама(„Службени гласник РС“, бр. 43/2003,51/2003-

исп.,61/2005,101/2005-др.,закон, 5/2009,54/2009,50/2011,70/2011-усклађени динарски  
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износ, 55/2012-ускл.дин.износ, 93/2012,47/2013-ускл.дин.износ, 65/2013-др.закон и 

57/2014-ускл.дин.износ ) и накнада за централну евиденцију, чија је висина прописана 

Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге, које пружа Агенција за 

привредне регистре.(„Службени гласник РС“, број 119/2013,138/2014,45/2015, и 

106/2015 ). 

              

 

      ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба 

Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, као 

другостепеном органу, преко овог органа, у року од 8 ( осам ) дана од дана достављања 

истог, таксирана са 440,00рсд републичке административне таксе- Тарифни број 6. 

Закона о републичким административним таксама.  

 

 

Обрадио,     

 

Самостални стручни сарадник ,                                                   Руководилац оделења,                                           

 Зоран Милчић, дипл.инж.грађ                                               Милча савић, дипл.инж.грађ. 
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