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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 грађевинске 

дозволе за  изградњу TS 35/10 kV „Чучуге“, 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 издавање 

грађевинске дозволе за  изградњу TS 35/10 kV „Чучуге“, а на к.п.бр 390/1 К.О. Чучуге, 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 02.04.2019. године захтев за 

издавање грађевинске дозволе за  изградњу TS 35/10 kV „Чучуге“, а на к.п.бр 390/1 К.О. Чучуге. 

 Уз захтев је достављена следећа документација: 

1. Извод из пројекта за изградњу  TS 35/10 kV „Чучуге“, а на к.п.бр 390/1 К.О. Чучуге, урађен од 

стране пројектанта „ДНП-ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО Нови Сад, главни пројектант је Владимир 

Исаков, дипл.инж.ел., који поседује лиценцу број 350 F917 08; 

2. Пројекат за грађевинску дозволу (свеска 0) која, пројекат архитектуре (свеска 1), пројекат 

конструкције (свеска 2.1), пројекат за г. дозволу комплет (свеска 2.2, свеска 4.1, свеска 4.2, свеска 

4.3, свеска 4.3, свеска 4.4, свеска 5.1, свеска 5.2, свеска 5.3)  

3. Елаборат о геотехничким условима. 

4. Елаборат заштите од пожара. 

5. Извештај о техничкој контроли. 

6. Сагласност хипотекарног повериоца 

7. Сагласност сувласника 

8. Снимак постојећег стања 

9. Пуномоћје за подношење захтева 

10. Доказ о уплати административних такси 

  

Одредбом члана 145. став 2. Закона о планирању и изградњи, прописано је да се решење о 

одобрењу за извођење радова издаје инвеститору који има одговарајуће право у складу са чланом 



135. овог закона, који достави идејни пројекат у складу са подзаконским актом којим се 

уређује садржина техничке документације према класи објеката, односно технички опис и 

попис радова на инвестиционом одржавању, односно уклањање препрека за кретање особа са 

инвалидитетом, а уредио је односе са јединицом локалне самоуправе у погледу доприноса за 

уређивање грађевинског земљишта и платио одговарајућу административну таксу. 
Одредбом члана 28. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

("Сл.гласник РС", бр. 113/15, 96/16 и 120/17), прописано је да по пријему захтева за издавање решења у 

складу са чланом 145. Закона, покреће подношењем захтева надлежном органу кроз ЦИС. Уз захтев из 

става 1. овог члана прилаже се: Идејни пројекат израђен у складу са правилником којим се уређује 

садржина техничке документације, односно технички опис и попис радова на инвестиционом 

одржавању, односно уклањање препрека за кретање особа са инвалидитетом, доказ о уплаћеној 

административној такси за подношење захтева и доношење решења и накнади за централну 

евиденцију. 
Одредбом члана 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

("Сл.гласник РС", бр. 113/15, 96/16 и 120/17), прописано је да по пријему захтева за издавање решења у 

складу са чланом 145. Закона, надлежни орган проверава испуњеност формалних услова за поступање по 

том захтеву, односно проверава да ли је надлежан за издавање решења за које је поднет захтев, да ли је 

подносилац захтева лице које, у складу са Законом може бити инвеститор те врсте радова; да ли је захтев 

поднет у прописаној форми и да ли захтев односно идејни пројекат поднет уз захтев, садржи све прописане 

податке, да ли је за извођење предметних радова потребно прибављање локацијских услова и уколико јесте, 

да ли је инвеститор предходно прибавио локацијске услове, да ли је уз захтев приложена сва документација 

прописана законом и подзаконским актима донетим на основу Закона; да ли је уз захтев приложен доказ о 

уплати прописане накнаде, односно таксе. Ставом 5. наведеног члана прописано је да ако надлежни орган 

утврди да нису испуњени услови из става 1. и 2. овог члана надлежни орган захтев одбацује закључком, у 

року од 5 радних дана од дана подношења захтева уз навођење свих недостатака. 

Поступајући у складу са напред наведеним члановима Правилника а на основу увида у поднети 

захтев и приложену документацију ово Одељење се упустио у проверу испуњености формалних 

услова и утврдио следеће чињенично стање: 

- да је подносилац захтева у обавези да при подношењу предметног захтева, исти повеже у 

систему обједињене процедуре са издатим локацијским условима (ROP-UB-5733-LOC-1/2019, од 

22.03.2019. године) 

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.  


