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Ж и т о р а ђ а 

 
Oпштинска управа Општине Житорађа,Одељење за привреду и финансије,Служба за обједињену 

процедуру,решавајући по пријави радова „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“д.о.о.Београд,огранак ЕД Прокупље, 
ПИБ 100001378), на основу члана 148. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике 

Србије” бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 

98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) ,и члана 31,32 Правилника о поступку спровођења  обједињене 

процедуре електронским путем(„Службени гласник РС“бр.113/15)  издаје: 

 

 

ПОТВРДУ 
 

Потврђује се пријем пријаве за почетак грађења-извођења радова на замени НН СКС-а са 

новопројектованим СКС-ом на НН мрежи 0,4 кв,(класификациони број 222410,категорија Г),на 

кат.парцели бр.2305 КО Влахово,  а према идејном пројекату  бр.01-01/16 од 13.1.2016 год(0-

главна свеска,4-пројекат електроенергетских инсталација)који је израдио Оператор 

дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“д.о.о Београд,огранак ЕД Прокупље,ул.Милоша 

Обилића бр.36 који је потписан од стране главног пројектанта Боре С . Михајловића  , дипл . 

инж.ел.,бр.лиценце 150769504,и решењем  број ROP-ZRA-5578-ISAW-1/2016 ,којим се одобрава 

извођење радова. 
Почетак радова је 30.5.2016година ,рок завршетка је 03.6.2016године. 

„ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“д.о.о.Београд,огранак ЕД Прокупље, је обавештењем број ROP-ZRA-10475-

WA-1/2016,обавештена да у пријави радова отклони недостатке наведене у обавештењу. У 

поновљеном поступку подношења пријаве ,отклоњени су недостаци из.обавештења. 
Уз пријаву радова достављено је: 

-доказ о уплати административне таксе у износу од 300,00динара на основу Закона о републичким 

административним таксама („Сл.гл.РС“, бр.43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 

5/09, 54/09, 35/10,46/11,70/11,55/12,93/12,47/13 и 57/14)  

-доказ о уплати накнаде за ЦЕОП у износу од 500,00динара на основу Одлуке о накнадама за послове 

регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл.гласник РС“ 

бр.119/13,138/14,45/15 и 106/15) 

-доказ о уплати локалне административне таксе у износу од 1150,00 динара,на основу Одлуке о 

локалним административним таксама бр.434-671/16-01 („Сл.лист.града Ниша бр.30/16) 

 

Доставити: 

-подносиоцу захтева 

-грађевинској инспекцији                                                          Шеф службе обједињене процедуре 

-архиви                                                                                   Снежана Петровић дипл.инж грађ. 

 


