
Република Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ УБ 

Одeљење за послове урбанизма, обједињене  

процедуре и имовинско-правне послове 
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Уб 

 

Општинска управа Општине Уб, Одeљење за послове урбанизма, обједињене 

процедуре и имовинско-правне послове решавајући по захтеву ЕПС Дистрибуција 

д.о.о. Београд Масарикова 1 – 3, Београд на основу чл.53, 54, 55, 56. и 57. Закона о 

планирању и изградњи (''Сл. гласник Р.С.'' 72/2009, 81/09, 64/2010-УС, 24/11, 121/12, 

42/13-УС, 50/13-УС и 98/13-УС, 132/14 и 145/14, 83/18, 31/19),  и чл.7, чл.8 и чл.13 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електонским путем 

(''Сл.гласник Р.С.'' 113/2015), Уредбе о локацијским условима (''Сл.гласник Р.С.'' 

35/2015 и 114/2015),  

 

ЗАКЉУЧАК 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција 

д.о.о. Београд за изградњу Кабловски вод 35 kV од ТС „Уб 2“ до ТС „Чучуге“ на 

кп. 90/1, 90/2, 499, 722, 776/5, 775/3, 808/3, 808/5, 807/2, 804/9, 809/4, 1255, 1254, 

1253 К.О. Уб, 2388/3, 2364 К.О. Совљак, 904/3, 42/5, 42/7, 42/8, 42/9, 41/9, 39/6, 

39/8, 35/6, 33/1, 34/6, 31/4, 27/2, 892 К.О. Гуњевац, 1340, 1336, 1339 К.О. 

Звиздар, 1202 К.О. Тврдојевац, 63 и 390/1 К.О. Чучуге, јер нису je испуњени 

услови. 

 

-Јавно предузеће Путеви Србије у одговору на захтев од 25.12.2019.год. наводи да да 

идејно решење није урађено по у складу са садржајем потребним за ову врсту објекта. 

 

Образложење 

 

ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд Масарикова 1 – 3, Београд поднела је захтев за  

изградњу поднетог овом органу дана 04.12.2019.год. јер нису je испуњени услови. 

Подносилац захтева уз захтев је доставио Идејно решење у електронској форми  

урађено је од стране „DNP-INŽENJERING DOO NOVI SAD Булевар патријарха Павла 

бр. 67, 21000 Нови Сад. Главни пројектант: Владимир Исаков, дипл.инж.ел. Број 

лиценце: 350 F917 08 

У поступку добијања услова од јавних предузећа добијен је негативан одговор од  

-Јавног предузећа Путеви Србије у одговору на захтев Београд, Булевар краља 

Александра бр. 282 ROP-UB-27528-LOC-2-HPAP-5/2019 Датум: 25.12.2019. год. 

Интерни број: ЉНП 214 у коме се наводи да идејно решење није урађено у складу са 

Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле 

техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“, број 

72/18) усклађено са планском документацијом. 

 

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:  

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 („Службени гласник РС”, број 105/13 и 

119/13)), са приказом трасе инсталација.  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 

органе 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), (попречне профиле урадити обавезно на почекту и крају 

паралелног вођења поред државног пута, на месту укрштаја, у зонама путних објеката 

и другим карактеристичним местима);  Шири ситуациони приказ подручја које се 

обрађује пројектом, на орто фото подлози, са приказаним државним путевима. 

Доказ о уплаћеној општинској административној такси за издавање локацијских 

услова, ситуациони план у ПДФ формату потписан електонским потписом од стране 

обрађивача, ИДР у ПДФ-у, Идејно решење. 

 

Имајући у виду наведене недостатке, а у складу са чл. 8 Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електонским путем (''Сл.гласник Р.С.'' 113/2015) 

одлучено је као у диспозитиву. 

Ако подносилац захтева у року од десет дана од дана пријема овог закључка, а најкасније 30 

дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа поднесе 

усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету 

уз захтев који је одбачен нити поново плаћа административну таксу и накнаду (чл.8 став 6 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електонским путем). 

Подносилац захтава може само једном искористити право на подношење усаглашеног 

захтава без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног 

плаћања административне таксе, односно накнаде (чл.8 став 8 Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електонским путем). 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити приговор 

Општинском већу Општине Уб, преко овог органа, у року од 3 дана, од дана 

достављања Закључка, са доказом о уплаћеној административној такси.  

 

Такса је одређена по тарифном броју 12. Одлуке о општинским административним 

таксама, ценама услуга и накнади трошкова Општинске управе општине Уб и износи 

300,00 дин. (корисник: остали приходи у корист Општинске управе Уб, жиро рачун: 

840-745151843-03, позив на бр. 97 74-105). 

 

Закључак се доставља подносиоцу захтева и објављује се на званичној интернет 

страници Општине Уб. 

 

 

                                                                                                НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

    Милена Ђокић, дипл.просторни планер                              

 


