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Уб 

 
Одељење за послове урбанизма, обједињене процедуре и имовинско-правне послове 

Општинске управе Општине Уб, решавајући по захтеву Оператора дистрибутивног система „ЕПС 

Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ваљево, Сувоборска бр. 9, за 

издавање решења којим се одобрава извођење радова на реконструкцији дела постојеће MNN 

из STS 10/0,4kV „Новаци 1“ – извод према Паји Крстић, на основу 145. 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 и 83/2018), члана 29. Став 1. 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС” бр. 

113/2015, 96/2016 и 120/2017), члана 3., 4. и 5. Правилника о посебној врсти објеката и посебној 

врсти радова......(„Слуужбени гласник РС“, број 2/2019) и члана 146. Закона о општем управном 

поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16), доноси: 

                                             

З А К Љ У Ч А К 
 

1. ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ 

д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ваљево, Сувоборска бр. 9, за издавање решења 

којим се одобрава извођење радова на реконструкцији дела постојеће MNN из STS 10/0,4kV 

„Новаци 1“ – извод према Паји Крстић, а на к.п.бр. 1815/2, 1819/1, 1816, 1814/1, 1801/3, 1825, 

1827, 1828/1, 1828/2, 1801/2, 1801/1, 1795, 1797, 1800, 1799, 1798, 1790/2, 1804, 1803, 1788/1, 

1789/3, 1805, 1802, 1748, 1739, 1737, 1733, 1740, 1741/2, 1741/1 и 1747 К.О. Новаци, јер нису 

испуњени услови из члана 29., став 1. и 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Сл.гласник РС” бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017)  

 

О б р а з  л о ж е њ е 

 

Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак 

Електродистрибуција Ваљево, Сувоборска бр. 9,  поднела је дана 30.01.2019. године захтев за 

издавање решења којим се одобрава извођење радова на реконструкцији дела постојеће MNN 

из STS 10/0,4kV „Новаци 1“ – извод према Паји Крстић, а на к.п.бр. 1815/2, 1819/1, 1816, 

1814/1, 1801/3, 1825, 1827, 1828/1, 1828/2, 1801/2, 1801/1, 1795, 1797, 1800, 1799, 1798, 

1790/2, 1804, 1803, 1788/1, 1789/3, 1805, 1802, 1748, 1739, 1737, 1733, 1740, 1741/2, 1741/1 и 

1747 К.О. Новаци. 
 Уз захтев је достављена следећа документација: 

1. Идејни пројекат реконструкције мреже ниског напона из STS 10/0,4kV „Новаци 1“ – извод 

према Паји Крстић, урађен од стране пројектанта ОПЕРАТОР ДИСТРИБУТИВНОГ 

СИСТЕМА „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистри-буција Ваљево, 

Сектор за енергетику и инвестиције, Служба за припрему и надзор инвестиција Ваљево, 

Сувоборска бр. 9, главни пројектант је Љубиша Вујетић, дипл.инж.ел., који поседује 

лиценцу број 350 4712 11; 
2. Ситуација (односно копија из плана) 

3. Грађевинска дозвола за реконструкцију мреже ниског напона у Новацима, издата под бројем 

351-225/75-02 дана 19.11.1975. године од стране Одељења за привреду Скупштине општине Уб. 

4. Доказ о уплати републичке административне таксе и таксе за вођење централне евиденције  



Ово одељење је дана 30.01.2019. године, на основу приложене документације, а по службеној 

дужности, проследило Служби за катастар непокретности Уб захтев за Изводе из листа 

непокретности за све катастарске парцеле обухваћене Идејним пројектом за реконструкцију 

предметног објекта. РГЗ  Катастар непокретности Уб, 31.01.2019. године је електронским путем 

доставио Изводе из листа непокретности за део катастарских парцела на којима је пројектован 

предметни објекат. Катастарске парцеле број 1801/3, 1801/2, 1801/1, 1741/2 и 1741/1 К.О. Новаци 

не постоје у катастарском операту. С обзиром да инвеститор идејни пројекат није урадио у складу са 

чланом 118. Закона о планирању и изградњи и члана 47. Правилника о Правилника о садржини, 

начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и 

намени објеката („Сл. Гласник РС“ бр. 72/18).  
 Уз поновљени захтев, инвеститор треба да достави Идејни пројекат за реконструкнију предметног 

објекта, урађен у складу са поменутим правилницима, са ситуационим планом на геодетској подлози 

(катастарско-топографски план), са приказом стања утврђеним на основу архивског пројекта или 

снимак постојећег стања уколико архивски пројекат не постоји.  

На основу напред утврђеног и наведеног чињеничног стања, ово Одељење је утврдило да нису 

испуњени формални услови за поступање по захтеву Оператора дистрибутивног система „ЕПС 

ДИСТРИБУЦИЈА“ Д.О.О. БЕОГРАД, Огранак Електродистрибуција Ваљево из Ваљева, улица 

Сувоборска 9, за издавање за издавање решење којим се одобрава извођење радова на 

реконструкцији дела постојеће MNN из STS 10/0,4kV „Новаци 1“ – извод према Паји Крстић, 

а на к.п.бр. 1815/2, 1819/1, 1816, 1814/1, 1801/3, 1825, 1827, 1828/1, 1828/2, 1801/2, 1801/1, 

1795, 1797, 1800, 1799, 1798, 1790/2, 1804, 1803, 1788/1, 1789/3, 1805, 1802, 1748, 1739, 1737, 

1733, 1740, 1741/2, 1741/1 и 1747 К.О. Новаци, па је на основу члана 8ђ. Закона о планирању и 

изградњи и члана 44. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

(„Сл.гласник РС“бр. 113/15, 96/16 и 120/17), одлучено као у диспозитиву овог закључка. 

Сходно напред изнетом, одлучено као у диспозитиву овог закључка.  

Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема Закључка, а најкасније 30 дана од дана 

његовог објављивања на интернет страници надлежног органа поднесе усаглашени захтев и отклони 

све утврђене недостатке, не доставља се документација поднета уз захтев који је одбачен, нити се 

поново плаћа административна такса.  

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 за подношење захтева и накнада.  

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка није дозвољена жалба, нити се 

може покренути управни спор, члан 146. ЗУП-а („Сл. гласник РС“, бр. 18/16). 

 

                                                                             

     ОБРАЂИВАЧ:  Милица Ранковић   

 

 

                                         НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

                                                                               Милена Ђокић, дипл.пр.пл. 


