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Црна Трава
Општинскa управa општине Црна Трава, Одељење за урбанизам, грађевинске,
комунално-стамбене, инспекцијске и имовинско-правне послове, решавајући по
захтеву инвеститора „Контакт Река“ д.о.о. Црна Трава, преко пуномоћника „ ХидроТан“, д.о.о. Београд, за издавање Решења о употребној дозволи за објекат МХЕ
„Састав Река“, општина Црна Трава, а на основу члана 158, Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, број: 72/09,81/09-исправка,64/10-УС, 24/11,121/12,
42/13,50/13,98/13,132/14и145/14), и члана 29, став 4. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“ број:
113/2015, 96/2016 и 120/2017 ), Правилника о садржини и начину вршења техничког
прегледа објекта, саставу 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. 27/15) и члана 136.,
Закона о општем управном поступку ( „Службени гласник РС“, број: 18/16), доноси,
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ
ОДОБРАВА СЕ инвеститору „Контакт Река“ д.о.о. Црна Трава, матични број:
21050130, ПИБ: 108698822, УПОТРЕБА ОБЈЕКТА, МХЕ „Састав Река“, општина
Црна Трава, 1. Водозахватне грађевине, (објекат 1), категорија „Г“, брана за
задржавање воде за потребе хидроелектране, класификациона ознака 215201, на
к.п.бр. 8210, к.о. Дарковце, 2. Машинске зграде (објекат 2), категорија „Г“, објекти за
производњу електричне енергије, класификациона ознака 230201, на к.п. бр. 61/8, к.о.
Горње Гаре, и 3. Деривационог цевовода, (објекат 3), категорија „Г“, доводни
цевовод, класификациона ознака 222210, на катастарским парцелама бр. 1, 8210 и
458, к.о. Дарковце и к.п. бр. 61/7 и 61/8, к.о. Горње Гаре, општина Црна Трава, који је
изграђен на основу Решења о одобрењу извођења радова, предмет бр. ROP-CTR35768-CPA-1/2017, заводни број у НО: 351-54-2/2014-05, од 21.11.2017. ( Решење о
измени решења о грађевинској дозволи ).
Решење о одобрењу извођења радова издато је на основу:
- Сепарата измене хидрограђевинског пројекта МХЕ Састав Река, за грађевинску
дозволу, изведено стање, израђеног од стране ПД „Хидро-Тан“, Београд,
- Сепарата измене хидромашинског пројекта МХЕ Састав Река, за грађевинску
дозволу, изведено стање, израђеног од стране ПД „Хидро-Тан“, Београд,
- Сепарата измене електро пројекта МХЕ Састав Река, за грађевинску дозволу,
изведено стање, израђеног од стране ПД „Хидро-Тан“, Београд,
Објекат је изведен у складу са наведеном пројектно-техничком документацијом,
што је потврђено Изјавом извођача, инвеститора и надзорног органа.
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Саставни део овог решења о употребној дозволи је Пројекат за извођења ( ПЗИ ),
МХЕ „Састав Река“, и то: Хидрограђевински пројекат (ПЗИ), Хидромашински
пројекат (ПЗИ) и Електро пројекат (ПЗИ), Извештај Комисије за технички преглед
МХЕ „Састав Река“, општина Црна Трава, формиране од стране „Костић Проинг“
д.о.о. Нишка Бања, Решењем, од 02.12.2017.године.
У извештају комисије за технички преглед, од дана 25.12.2017. потврђује се да је
објекат МХЕ „Састав Река“, општина Црна Трава, изведен у складу са пројектнотехничком документацијом и Решењем о одобрењу извођења радова бр. предмета:
ROP-CTR-35768-CPA-1/2017, заводни број у НО: 351-54-2/2014-05, од 21.11.2017.
( Решење о измени решења о грађевинској дозволи ) и да се ради утврђивања
подобности објекта за употребу одобрава пробни рад , који може трајати најдуже
једну годину.
Минимални гарантни рок за предметну врсту објеката износи 2 године.
За опрему и постројења, која се уграђују за које се правилником утврђују
минимални гарантни рокови, важе рокови које је према посебним прописима одредио
произвођач опреме и постројења , односно које су на основу тих посебних прописа
уговорили инвеститор и произвођач опреме и постројења, или испоручилац .
У року од 5 дана од дана правоснажности издатог Решења о употребној дозволи,
надлежни орган по службеној дужности доставља органу за послове државног
премера и катастра решење о употребној дозволи и елаборат геодетских радова. За
изведени објекат.
О б р а з л о ж е њ е
Инвеститор, „Контакт Река“ д.о.о. Црна Трава, преко пуномоћника „Хидро-Тан“,
д.о.о. Београд, поднео је овом одељењу, као надлежном органу, кроз ЦИС, захтев за
издавање решења о употребној дозволи за изграђени објекат МХЕ „Састав Река“,
општина Црна Трава, ближе описан у диспозитиву овог решења.
Уз захтев приложена је кроз ЦИС следећа документација:
- Извештај Комисије за технички преглед објекта МХЕ „Састав Река“, општина
Црна Трава, од 26.12.2017.
- Изјава да је објекат изведен у свему у складу са пројектно-техничком
документацијом, инвеститора, извођача и надзорног органа.
- Елаборат геодетских радова-снимљеног изведеног објекта МХЕ „Састав Река“,
општина Црна Трава, урађен од стране „ Геоинжењериг“, Власотинце, бр. 9551/18, од 25.01.2018. године, (2 свеске).
- Доказ о уплати републичке административне таксе за подношење захтева,
- Доказ о уплати републичке административне таксе за издавање решења,
- Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП.
Надлежни орган је ценио приложену документацију и доказе и на основу предлога
комисије за технички преглед утврдио да су испуњени законом предвиђени услови из
члана 124,154,155, 156 и 158 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС“, број: 72/09,81/09-исправка,64/10-УС, 24/11,121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14
и145/14), те је одлучено као у диспозитиву овог решења.
За издавање овог решења наплаћена је РАТ за подношење захтева у износу од
310,00РСД, РАТ за издавање Решења у износу од 18.000,00РСД и накнада АПР у
износу од 2.000,00РСД.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре РС Београд - Јабланички управни округ Лесковац у року
од 8 дана од дана пријема решења.
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Жалба се предаје преко овог органа непосредно писмено или усмено на записник
или шаље препоручено путем поште са републичком административном таксом од
460,00 динара, на текући рачун: 840-742221843-57, са позивом на број: 05-031.
Решење доставити:
- инвеститору, подносиоцу захтева,
- грађевинској инспекцији,
- евиденцији.

Обрадио,
Саветник за грађевинске послове, послове
урбанизма , планирања и уређења простора
Зоран Милчић, дипл.инж.грађ.

Руководилац одељења,
Милча Савић дипл.инж.грађ.
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