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Општинска  управа  Прибој  -  Одељење за  урбанизам,  грађевинарство,  комунално-
стамбене  и  имовинско-правне послове,  решавајући  по захтеву  “Полиестер  група“  д.о.о.
Прибој,  матични  број 07219539,  ПИБ   101204774,  чији  је  пуномоћник Савић  Душко  из
Прибој,  у  поступку издавања  решења  којим  се  одобрава  изградња  типске
трансформаторске станице и део електродистрибутивне мреже, на основу члана 29. став 6.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени
гласник РС“, број 113/2015,  96/2016 и 120/2017) и члана 136. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016),  доноси 

        Р Е Ш Е Њ Е

ОДБИЈА СЕ захтев  “Полиестер група“ д.о.о. Прибој,  матични број 07219539, ПИБ
101204774, заведен под бројем ROP-PRI-36098-ISAW-1/2018, којим тражи издавање решења
којим  се  одобрава  изградња  типске  ТС  10/0,4  kV  ''Брнари  нова''  1x50(630)kVA  са
прикључним 10кВ кабловским водовима, на кат. парцели 3592 КО Сочице, као неоснован. 

  О б р а з л о ж е њ е 

        “Полиестер група“ д.о.о. Прибој, матични број 07219539, ПИБ  101204774, поднело је
овом органу 04.12.2018. године, електронским путем кроз централни информациони систем
Агенције за привредне регистре, а преко пуномоћника  Савић Душка из Прибоја,  захтев
којим  тражи  издавање  решења  којим  се  одобрава  изградња  типске  трансформаторске
станице и део електродистрибутивне мреже, на кат. парцели 3592 КО Сочице, категорија
објекта „Г“, класификациони број 222420. Уз захтев је приложено: идејни пројекат израђен
од стране  СЗУР  „Омега“  Прибој  (главни пројектант:  Савић Душко,  дипл.инж.грађ.,  број
лиценце:  310  6428  04);  извод  из  листа  непокретности  број  386  КО Сочице;  услове  за
прикључење на дистрибутивни електроенергетски систем ЕПС – ПД “Електросрбија” д.о.о.
Краљево  број  905  од  29.06.2015.  године;  пуномоћје  од  03.12.2018.  године;  уверење
Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности Прибој број:  956-01-
1338/2018  од  21.11.2018.  године;  решење  Општинска  управа  Прибој  -  Одељење  за
урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове 03 број: 351-
186/2015  од  10.02.2016.  године;  решење  Општинска  управа  Прибој  -  Одељење  за
урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове број:  ROP-
PRI-29971-CPA-1/2017 од  02.10.2017.  године,  као  и  доказ  о  уплати  републичке
административне таксе и накнаде ЦЕОП.   

Увидом  у  услове  за  прикључење  на  дистрибутивни  електроенергетски  систем,
издате од стране ЕПС – ПД “Електросрбија” д.о.о. Краљево број 905 од 29.06.2015. године,
утврђено је да је  рок важења услова истекао, и да подносилац захтева није приложио
нове услове за прикључење на  дистрибутивни електроенергетски систем.

Осим тога, одредбама члана 118. Закона о енергетици (“Службени гласник РС”, број
145/2014) прописано је да је оператор преносног система инвеститор изградње прикључка
и, по правилу, гради прикључак на преносни систем о трошку купца, односно произвођача
електричне енергије који се прикључује. На захтев купца, односно произвођача електричне
енергије,  оператор  преносног  система  је  дужан  да  изда  овлашћење  купцу,  односно
произвођачу да у име оператора система сам изгради прикључак о свом трошку. За
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наведени прикључак прибавља се докуменатција на име операторa преносног система у
складу са законом којим се уређује изградња објеката. Из тога произилази, да инвеститор
радова за  које  је  поднет захтев,  може бити  само оператор преносног  система односно
енергетски субјект који обавља делатност дистрибуције електричне енергије и управља
дистрибутивним  системом  електричне  енергије,  а  не  и  купац  односно  произвођач
електричне енергије, у овом случају “Полиестер група“ д.о.о. Прибој.

На основу свега изнетог, применом прописа из увода, одлучено је као у диспозитиву
овог закључка.                                                                                      

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења незадовољна странка
има право жалбе Министарству  грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Београд  –
Златиборски управни округ Ужице у року од  8 дана од дана пријема решења.

Жалба се предаје преко овог органа, непосредно, или преко поште (препоручено)
таксирана  са  470,00 динара  републичке  административне  таксе  (жиро-рачун  број  840-
742221843-57, модел 97, позив на број 43-083).                                                                

Решено  у  Одељењу  за  урбанизам,  грађевинарство,  комунално-стамбене  и
имовинско-правне послове под бројем: ROP-PRI-36098-ISAW-1/2018 од 06.12.2018. године.

                                                                                                   РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
                                           Елвис Мујовић 


