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Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове Управе Градске
општине Барајево, поступајући по захтеву инвеститорa Оператер дистрибутивног
система "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о. Београд, Масарикова 1-3, МБ 0705466, ПИБ
100001378 преко пуномоћника Синише Вујисић, ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд
покренуло пред надлежним органом попуњавањем пријаве кроз ЦИС захтев за
издавање локацијских услова у складу са чланом 53а. Закона о планирању и изградњи
("Сл.гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14,
145/14), Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем ("Сл.гласник РС", бр. 113/2015 и 96/16) и Уредбом о локацијским условима
("Сл.гласник РС"бр. 35/15 и 114/15) доноси:

ЗАКЉУЧАК

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститорa Оператер дистрибутивног система "ЕПС
ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о. Београд, Масарикова 1-3, за издавање локацијских услова за
изградњу надземног 10kV вода у Вранићу-веза од TS 10/0,4 kV V-843 до надземног вода
код TS 10/0,4 kV V-179 ка TS 10/0,4 kV V-1633 угао ул. Братства и јединства - ул.
Милице Николић, категорије "Г" класификационе ознаке 222410 - Локални електрични
надземни или подземни вод и 222420 - Локалне трансформаторске станице, због
недостатака у документацији приложеној уз захтев за издавање локацијских услова тј.
садржини достављеног идејног решења.

Образложење

Оператер дистрибутивног система "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о. Београд,
Масарикова 1-3, МБ 0705466, ПИБ 100001378 преко пуномоћника Синише Вујисић, ЕПС
Дистрибуција д.о.о. Београд, покренуло је пред надлежним органом попуњавањем
пријаве кроз ЦИС дана 11.12.2017. године захтев за издавање локацијских услова
описаних у диспозитиву закључка.
Уз захтев је поднето:
 Доказ о уплати административне таксе за израду локацијских услова;
 Доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање
локацијских услова;
 Идејно решење израђено од стране “EPS DISTRIBUCIJA”” d.o.o. Beograd
Дирекција зa планирање и инвестиције Сектор зa планирање и инвестиције
Београд Служба за пројектовање Београд, Господар Јевремова 26-28.





Пуномоћје;
Копију плана;
Извод из катастра подземних инсталација;
По пријему захтева, овај орган је проверио испуњеност формалних услова,
прописаних чл.7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем ("Сл.гласник РС", бр. 113/15 и 96/16) и то 1) надлежност за
поступање по захтеву; 2) да ли је захтев поднет у прописаној форми и да ли садржи
све прописане податке 3) да ли је уз захтев приложено идејно решење; 4) да ли је уз
захтев приложен доказ о уплати прописане таксе и накнаде.
Чланом 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем прописано је, ако нису испуњени формални услови за даље
поступање по захтеву прописани чл. 7. овог Правилника, надлежни орган захтев за
издавање локацијских услова одбацује закључком уз навођење свих недостатака.
Чланом 8.став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
елекронским путем прописано је да ће надлежни орган захтев за издавање локацијских
услова одбацити закључком ако локацијске услове не може да изда и због недостатака
у садржинии идејног решења достављеног уз овај захтев, уз навођење свих
недостатака.
Уз захтев је приложено идејно решење, а по провери да ли је исто урађено у складу
са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења техничке
контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Сл.гласник РС", бр.
23/15, 77/15 и 58/16), утврђено да идејно решење садржи недостатке, који се огледају
у следећем:
Према Одговору на захтев за издавање техничких услова за пројектовање ЈП "Путеви
Србије" бр. ДК 208, на основу Правилника о садржини, начину и поступку израде и
начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката
(„Службени гласник РС“, број 23/15, 77/2015 и 96/16), Прилог 10. идејно решење за
постављање инсталација на државном путу и у заштитном појасу државног пута I
и/или II реда мора да садржи и следеће податке и прилоге:
1. ситуациони план са приказом планираног решења, израђен у складу са важећом
законском регулативом у одговарајућој размери, са обележеним државним
путевима (Уредба о категоризацији државних путева (“Сл. гласник РС” бр.105/2013,
119/2013 и 93/2015)) и предлогом трасе инсталација (графички прилози израђују

се на геодетској подлози, која садржи топографски приказ терена, са минимумом
података неопходних за утврђивање локацијских услова и уцртаним границама и
бројем катастарских парцела (члан 40. Правилника)),

2. геодетски снимљене попречне профиле пута са свим елементима пута и
границама парцела на којима се пут налази (пренете са прописане
катастарско-геодетске подлоге, која не мора да буде оверена од стране органа
надлежног за послове државног премера и катастра) са дефинисаним положајем
планираних инсталација и заштитних цеви и растојањем у односу на крајње тачке
попречног профила пута, као и све неопходне техничке детаље полагања: пречник
инсталације, дубину полагања поред и испод пута, пречник и дужину заштитне
цеви, дужину подбушивања и др.
3. у ширем ситуационом приказу(орто фото) подручја које се обрађује пројектом нису
приказани државни путеви у складу са Уредбом о категоризацији државних путева
(“Сл. гласник РС” бр.105/2013, 119/2013 и 93/2015).
Имајући у виду да најмање један од формалних услова није испуњен, а односи
се на недостатке у садржини идејног решења, то наведени недостатак спречава
поступање по захтеву, па је у складу са чл. 8. став 2. Правилника о поступку
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спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл.гласник РС", бр. 113/2015
и 96/16), одлучено као у диспозитиву овог закључка.
Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног
захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и
поновног плаћања административне таксе, односно накнаде.
Ако због измењеног документа наступи додатни формални недостатак који је разлог за
одбацивање захтева, подносилац не може поново користити право из члана 8. став 6.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
("Сл.гласник РС", бр.113/2015 и 96/16).
Против овог закључка може се изјавити приговор Већу ГО Барајево у року од 3 дана,
од дана достављања закључка, преко овог Одељења.
Закључак доставити:
Подносиоцу захтева,
Архиви и објављују се на званичној интернет страници Градске општине Барајево.

Обрађивач:
ШЕФ ОДСЕКА,
дипл.инж.арх. Драгана Савић

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
дипл.инж.грађ.Оливера Ћамиловић
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