РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА УБ
Одељење за послове урбанизма,
обједињене процедуре и
имовинско-правне послове
Број: ROP-UB-37173-CPI-1/2019
Датум: 05.12.2019.године
Уб
Одељење за послове урбанизма, обједињене процедуре и имовинско-правне послове Општинске
управе Општине Уб, решавајући по захтеву Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција
д.о.о. Београд, у поступку издавања грађевинске дозволе за објекат Двоструки кабловски вод 35 kV
од ТС „Уб 1“ до ТС „Уб 2“ на кп. 90/2, 90/1, 70/4, 70/5, 499, 683, 1073, 577, 576/1, 578/1 и 544/2 све
К.О. Уб, на основу чл. 134 став 2, 135., 136. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС” бр.
72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013 одлука
УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 3/2018 и 31/2019), члана 42., 43. и 44. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС” бр. 68/2019 и
члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16), доноси:
РЕШЕЊЕ
Којим се ОДБАЦУЈЕ захтев инвеститора Оператора дистрибутивног система ЕПС
Дистрибуција д.о.о. Београд, поднетог преко овлашћеног лица, за издавање грађевинске дозволе за
објекат Двоструки кабловски вод 35 kV од ТС „Уб 1“ до ТС „Уб 2“ на кп. 90/2, 90/1, 70/4, 70/5, 499,
683, 1073, 577, 576/1, 578/1 и 544/2 све К.О. Уб, јер нису испуњени услови прописани чланом 2.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС”
бр. 68/2019).
Образложење
Инвеститор Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, поднела је
преко овлашћеног лица, дана 04.12.2019. године, захтев за издавање грађевинске дозволе за објекат
Двоструки кабловски вод 35 kV од ТС „Уб 1“ до ТС „Уб 2“ на кп. 90/2, 90/1, 70/4, 70/5, 499, 683,
1073, 577, 576/1, 578/1 и 544/2 све К.О. Уб.
Уз захтев је достављена следећа документација:
- 0.0. Насловна страна извода из пројекта за изградњу двоструког кабловског вода 35 kV од ТС
„Уб 1“ до ТС „Уб 2“, урађен од стране „DNP-INŽENJERING“ DOO NOVI SAD, Булевар
патријарха Павла бр. 6, Нови Сад, од 05. новембра 2019. године, главни пројектант је Марко
Шувачки, мастер инж.ел., који поседује лиценцу број 350 И00054 19;
- 0.1. Насловна страна главне свеске, 0 – главна свеска ПГД – пројекат за грађевинску дозволу
за изградњу двоструког кабловског вода 35 kV од ТС „Уб 1“ до ТС „Уб 2“, урађен од стране
„DNP-INŽENJERING“ DOO NOVI SAD, Булевар патријарха Павла бр. 6, Нови Сад, број техничке
документације 45-08-19 од 05. новембра 2019. године, главни пројектант је Марко Шувачки,
мастер инж.ел., који поседује лиценцу број 350 И00054 19;
- 4.1. Насловна страна, 4 – Пројекат електроенергетских инсталација, ПГД – пројекат за
грађевинску дозволу за изградњу двоструког кабловског вода 35 kV од ТС „Уб 1“ до ТС „Уб 2“,
урађен од стране „DNP-INŽENJERING“ DOO NOVI SAD, Булевар патријарха Павла бр. 6, Нови
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Сад, број техничке документације 45-08-19 од октобра 2019. године, одговорни пројектант је
Марко Шувачки, мастер инж.ел., који поседује лиценцу број 350 И00054 19;
- 0 - Насловна страна извештаја о техничкој контроли пројекта за грађевинску дозволу за
изградњу двоструког кабловског вода 35 kV од ТС „Уб 1“ до ТС „Уб 2“, урађен од стране
„AGENCIJЕ ENPRO NOVI SAD“ Сомборска бр. 67, Нови Сад, од 05. новембра 2019. године,
вршилац техничке контроле је Марко Искрин, дипл.инж.ел., који поседује лиценцу број 351 N680
14;
- Овлашћење број 0100.-Д08.01-254073/1-19 од 09.08.2019. године, којим на основу Уговорног
споразума бр. 04.3.0.0-08.01-22123/1 од 22.01.2019. године, ОДС „ЕПС Дистрибуција“ доо Београд
овлашћује представника „ДНП-Инжењеринг“ доо Нови Сад, Булевар Патријарха Павла 67, Жељка
Поповић, да у име инвеститора подноси захтеве у поступку прибављања грађевинске дозволе кроз
ЦИС.
- Доказ о уплати накнаде за услуге Централне евиденције обједињених процедура за
објављивање података и докумената кроз посебан информациони систем Централне евиденције
обједињене процедуре у износу од 5.000,00 динара, сходно члану 27а. тачка 7. Одлуке о накнадама
за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл.гл. РС“
број 106/2015), достављен је у форми електронског документа у pdf формату, оверен
квалификованим електронским потписом;
- Доказ о уплати републичке административне таксе за захтев у износу од 5.950,00 динара,
наплаћене на основу тарифног броја 1. и 170. Закона о административним таксама („Сл. гласник
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, 50/11, 70/11усклађени, 55/12-усклађени, 93/12, 47/13, 65/13-др.закон, 57/14-усклађени, 45/2015-усклађени,
83/2015, 112/2015 и 50/2016-усклађени, 61/2017-усклађени, 113/2017, 3/2018 исп., 50/18-усклађени
дин.изн. и 95/18), достављен је у форми електронског документа у pdf формату, оверен
квалификованим електронским потписом.
Одредбом члана 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Сл.гласник РС” бр. 68/2019), прописује се предмет и поступак спровођења обједињене
процедуре кроз Централни информациони систем за електронско поступање у оквиру обједињене
процедуре у поступцима за издавање аката у остваривању права на изградњу и употребу објеката (у
даљем тексту ЦИС), а нарочито начин размене докумената и поднесака у обједињеној процедури
електронским путем, као и форма у којој се достављају, односно размењују поднесци и документа,
укључујући и техничку документацију и акта која у вези са обједињеном процедуром доносе
надлежни органи и имаоци јавних овлашћења, садржина и начин издавања грађевинске и употребне
дозволе, вођење и садржина регистра обједињених процедура и централне евиденције, као и
овлашћења и обавезе регистартора и и обим јавне доступности података и докумената садржаних у
регистру.
Одредбом члана 2., став 1., тачка 5. и 6. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Сл.гласник РС” бр. 68/2019), објашњено је значење обједињене
процедуре (скуп свих поступака и активности које спроводи надлежни орган у вези са изградњом...)
и Регистар обједињених процедура (електронска база података коју води надлежни орган кроз ЦИС
у којој су садржани подаци о току сваког појединачног предмета, акта која је орган издао у
обједињеној процедури....).
Провером испуњености формалних услова за поступање по захтеву на основу члана 17.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС”
бр. 68/2019), утврђено је да инвеститор, није испунио услове за издавање грађевинске дозволе, јер
захтев за њено издавање поднет кроз Централни информациони систем за електронско поступање у
оквиру обједињене процедуре, није повезан са већ издатим актом, Локацијским условима, који су
издати од стране овог органа у обједињеној процедури.
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Поступајући у складу са члана 18. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Сл.гласник РС” бр. 68/2019), а на основу увида у поднети захтев и
приложену документацију, с обзиром да нису испуњени услови за даље поступање по захтеву,
прописани чланом 17. Правилника, надлежни орган захтев одбацује решењем, у року од пет радних
од дана подношења захтева.
Сходно члану 18., став 4. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Сл.гласник РС” бр. 68/2019), подносилац захтева у року од 30 дана од дана
његовог објављивања на интернет страници надлежног органа поднесе нов усаглашен захтев и
отклони све недостатке, не доставља се документација поднета уз захтев који је одбачен, нити
поново плаћа административне таксе и накнаду наведену у члану 16. став 2. тачка 3) овог
правилника.
При подношењу новог, усаглашеног захтева, инвеститор је у обавези да поново поднесе захтев за
грађевинску дозволу и да исти повеже са већ постојећим актом, Локацијским условима ROP-UB24357-LOC-1/2019 од 18.10.2019. године.
Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева
без обавезе поновног плаћања административне таксе за подношење захтева и накнада.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против решења из става 1. члана 18. Правилника
подносилац захтева може изјавити приговор надлежном општинском, односно градском већу, преко
надлежног органа, у року од три дана од дана достављања.
ОБРАЂИВАЧ: Милица Ранковић
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Милена Ђокић, дипл.пр.пл.
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