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Општинска управа општине Алибунар, Одељење за инспекцијске послове, грађвинарство, урбанизам , и
имовинско-правне послове, решавајући по захтеву инвеститора xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. финансијера xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx поднет путем пуномоћника - лицe који електронским
потписом оверава захтев xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx за издавање решења о одобрењу за извођење
радова на замени међумесног подземног вода за дистривуцију електричне енергије средњег напона -далековода 20кВ
са двоструким кабловским водом категорије Г, класификационог броја 221411, на парцеле број 6155/2, 6153, 7700/1,
6942, 6743, 5472, 5747, 5767 к.о. Алибунар и 5145 к.о. Владимировац. у зони ван насељених места Алибунар и
Владимировац на основу члана 134. Став 2. а у вези са чланом 145. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС“
бр. 72/09,81/09 - испр.,64/10-одлука УС, 24/11,121/12,43/13-долука УС, 50/13-одлука УС,54/13,89/13-одлука
УС,132/14 и 145/14) члана 2, 28 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Сл. гласник РС“ бр.113/15 и 96/16 ), члана 4.15.37.и 39. Одлуке о организовању општинске управе општине
Алибунар (“Сл. лист општине Алибунар“ број 18/16) по Решењу Начелнице Општинске управе Алибунар број 11112-81-4/2016-03-02 од 01.12.2016.године у складу сачлана 210. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“
бр. 33/97 и „Службениг ласник РС“ бр. 30/10) доноси
З АК Љ У Ч А К
Oдбацује се захтев инвеститора xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx за
издавање решења којим се одобрава извођење радова по члану 145. Закона о планирању и изграњи и то за извођење
радова на замени далековода 20кВ са двоструким кабловским водом категорије Г, класификационог броја 221411, на
парцеле број 6155/2, 6153, 7700/1, 6942, 6743, 5472, 5747, 5767 к.о. Алибунар и 5145 к.о. Владимировац. у зони ван
насељених места Алибунар и Владимировац , категорије објекта Г. - класификације објекта 221411 због
непостојања формалних услова за даље поступању по поднетом захтеву.
Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније 30 дана од дана
његовог објављивања на интернет страници општине Алибунар поднесе нов, усаглашен захтев и отклони све напред
наведене утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа
административну таксу, односно накнаду и накнаду за Централну евиденцију.
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 и накнаде за Централну евиденцију.
Образложење
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - путем пуномоћника покренули су кроз ЦИС захтев под
бројем ROP-ALI- 20546-ISAW -1 /2017 заведен код ОУ Алибунар под бројем: 351-248/2017-05 за издавање решења о
одобрењу за извођење радова ближе описан у диспозитиву овог Закључка
Уз захтев приложени су електронски документи у пдф формату настали дигитализацијом изворног
документа, потписани квалификованим електронским потписом пуномоћника и то : Потврда о пријему захтева (od
11.07.2017godine u .pdf), Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП за издавање решења у складу са чланом 145. Закона
(CEOP_2000_EP.pdf), Доказ о уплати административне таксе за издавање решења у складу са чланом 145. Закона
(RAT_1110_EP.pdf), Остала документа захтева за решења у складу са чланом 145. Закона (_spisak k.p. za projekta
zamene dela DV20kV_EP.pdf), Остала документа захтева за решења у складу са чланом 145. Закона (локацијски
услови за каблирање 20кВ ДВ_20170519_EP.pdf), Пуномоћје за подношење захтева за издавање решења о одобрењу
извођења радова ( 20160830 Punomocje EPS Distribucija na EWS_EP.pdf), Пуномоћје за подношење захтева за
издавање решења о одобрењу извођења радова (2 20170208 POA xxxxxxxxxxx CEOP_EP.pdf), Идејни пројекат
(Elaborat privremene saobraćajne signalizacije.pdf), Идејни пројекат (jekat elektroenergetskih instalacija potpisano.pdf),
Идејни пројекат (Sveska 0_ Glavna sveska.pdf), Доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту
(selfconsumption_EPS-Municipality__5747_5746_EP.pdf), Доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту (Selfconsumption_EPS_xxxxxxxxxxxxxx__5767_EP.pdf), Доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту (i
obaveza br 06-403-128_13_Opstina Alibunar_EP.pdf), Доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту (ljavanje
prava sluzbenosti Opstina Alibunar_EP.pdf), Доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту (ice Srbije-EPS
Distribucija_20kV kabliranje_EP.pdf), Доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту (a-JP Putevi
Srbije__naknada kabliranje 20kV_EP.pdf), Доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту (PS JP Putevi
Srbije_naknada kabliranje 20kV_EP.pdf), Уговор између инвеститора и финансијера (ranju dela dalekovoda 10(20)kV
35kV_EWS_EPS_EP.pdf).
Чланом 145. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09, 24/11, 121/12,
42/13 - Одлука УС и 50/13 - одлука УС, 98/13 - Одлука УС,132/14 и 145/14) прописано је да решење о одобрењу
извођења радова се издаје инвеститору који има одговарајуће право у складу са чл. 135. Закона, који достави идејни
пројекат у складу са подзаконским актом којим се уређује садржина техничке документације према класи објекта,
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односно технички опис и попис радова за извођење радова на инвестиционом одржавању, односно уклањању
препрека за кретање особа са инвалидитетом, а уредио је односе са јединицом локане самоуправе у погледу
доприноса за уређивање грађевинског земљишта и платио одговарајућу административну таксу. Као одговарајуће
право на земљишту у складу са чланом 135. Закона сматра се право својине, право закупа на грађевинском
земљишту у јавној својини, као и друга права прописана овим законом, a с обзиром да се ради о електроенергетском
објектом и докази у складу са члана 69.Закона о планирању и изградњи за сваку катастарску парцелу трасе
предметног објекта.
Уз поднети захтев достављен је Списак кататсраских парцела које су предмет радова . За предметне радове
прибављени су локациски услови број ROP-ALI-8201-LOCH-2/2017 од 19.05.2017. године зa замену далековода 20кВ
са двоструким кабловским водом категорије Г, класификационог броја 221411, на парцеле број 6155/2, 6153, 7700/1,
6942, 6743, 5472, 5747, 5767 к.о. Алибунар и 5145 к.о. Владимировац.
Идејни пројекат (главна свеска, пројекат електроенергетских инсталација потписано.пдф) израђен од
ДНП-ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО Булевар Патријарха Павла 67 21000 Нови Сад од јун 2017. год.одговорног пројектанта
Дејан Јанковић, дипл.инг.ел. Број лиценце: 350 А969 05. , Јасмина Поповић, дипл.инг.ел. Број лиценце: 350 0408 03
и ЕЛАБОРАТ ПРИВРЕМЕНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМ од ХП Пројектовање, надзор и
вештачење Грађевинских објеката нискоградње Ваљево 1.одговорног пројектаната Душан Бесара, дипл.инж.саоб.
бр.лиценце: 370 К148 11.
Увидом у достављени захтев и прилоге у складу са чланом 28.и 29. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", број 113/15 и 96/16), утврђено је да нису испуњени
формални услови за поступање и то:
-Захтев , локасиски услови и списак кататсраских парцела односе се за извођење радова на замени далековода 20кВ
са двоструким кабловским водом категорије Г, класификационог броја 221411, на парцеле број 6155/2, 6153, 7700/1,
6942, 6743, 5472, 5747, 5767 к.о. Алибунар и 5145 к.о. Владимировац. У текстуалном делу Идејног пројекта дата је
локација предметног вода као у захтеву и локациским условима, доку у графичком делу идејног пројекта на
подлогама уписана је број кататсраска парцела за к.о. Владимировац ''5148 ''. Потребно је утврдити трасу
локацију предметног вода по питању бројева кататсраских парцела, као и текстуални и графичке прилоге
Идејног пројекта по питању бројева катастарскох парцела ( посебно број кататсрске парцеле к.о.
Владимировац) и ускагласити захтев,локациске услове и све прилоге са утврђеним бројем кат.парцеле к.о.
Владимировац .
-провером прилога издатих локациских услова установљено је да на копији кататсраског плана као и на подлогама
идејног решења који су саставни део локациских услова уписана ј катастарска парцела у ''к.о. Владимировац број
5145''.
- у уговору ЈП Путеви Србије Београд од 31.08.2016 године, Анексу уговора од 30.09.2016 године, у поглављу
''предмет уговора'' такође су дата кататсраска парцела број ''5148 к.о. Владимировац '' ,
- у Идејном пројекат графички део приложити у одговарајучем електронском формату у скаду са
Правилником, у свим деловима како текстуално тако и графичком , потписати одговараћим потписом како
је прописано Законским и подзаконским актима. Графички део који је дат у приложеној докуметацији
потребно је обрадити на топографски снимак предметне локације интегрисан са катастарским планом и изводом из
катастра водова као што је прописано Законским и подзаконским актима.
(као што је у део 4. ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА, у делу 4.6.2 ПРЕДМЕР РАДОВА није потписан од
одговорног пројектанта, у главној свесци 0.9. ИЗЈАВА ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА нису прописно оверени и потписани или нису
уорште потписани у 9 ЕЛАБОРАТ ПРИВРЕМЕНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ – као што су делови
ПОТВРДА О УСАГЛАШЕОСТИ, ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ ПРИВРЕМЕНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ, ПРОЈЕКТНИ
ЗАДАТАК ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА, РАЧУНСКИ ПОДАЦИ нису прописно оверени и потписани или
нису уорште потписани )

-Након усаглашавања трасе предметног објкета доставити одговарајуће право на земљишту за све
кататсрске парцеле у складу са чланом 135. Закона а собзиром да се ради о електроенергетском објектом
докази у складу са члана 69.Закона о планирању и изградњи . У поновљено или усаглашеном захтеву
потребно је доставити одговарајуће право на земљишту за све кататсрске парцеле које су предмет вода у
складу са Законским и подзаконским актима.
Подносилац захтева – инвеститор потребно је да усагласи трасу предметног објекта у односу на све
кататсрске парцеле посебно усагласити кататсраску парцелу к.о. Владимировац , да усагласи податке у поднетом
захтеву и Идејном пројекту , као и да достави све потребне услове за пројектовање горе наведене и све сагласности
које су прописане у издатим условима, издатим Локациским условима као и прописане законом и правилница који
регулишу наведену област потписана . Идејни пројекат ускладити у свему са Законом о планирању и изграњи ,
Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи
и намени објеката (Службени гласник РС'', број 23/15,77/15 , 96/16 и 67/17) са чланом 16. 22. а посебно према члану
42-49.) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр.113/15 и
96/16 ) .

На основу овако утврђеног чињеничног стања, имајући у виду да за поступање по захтеву нису испуњени
формални услови у смислу члана 8ђ), 145.и 135. Закона о планирању и изградњи, односно чл. 28. и 29. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, у складу са чл. 29. истог правилника одлучено је
као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Уколико подносилац захтева у складу са чл. 18. ст. 4. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем у року од 10. дана од пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана објављивања на интернет страници
општине Алибунар поднесе нов, усаглашен, захтев, отклони све наведене недостатке и претходно прибави локацијске услове, не
доставља се документација поднета уз захтев који је одбачен, нити се поново плаћа административна такса, накнада за издавање
решења и накнада за Централну евиденцију.
Чланом 29. став 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем прописано је да
подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева без обавезе прибављања
документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања административне таксе, односно накнаде.
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Ако уз усаглашени захтев подносилац достави измењен документ у односу на документ који је већ доставио уз одбачени
захтев, надлежни орган ће поступати по том измењеном документу. Ако због измењеног документа наступи додатни формални
недостатак који је разлог за одбацивање захтева, подносилац не може поново користити право на подношење усаглашеног захтева.
Против овог закључка подносилац захтева може изјавити приговор Општинском већу Општине Алибунар, у року од
три дана од дана пријема истог подсредством централног информационог система( у оквиру дела „Започните нови захтев“
потребно одабрати опцију „Остали“ у оквиру које предвиђена и могућност подношење жалбе) са плаћеном накнадом за услуге
ЦЕОП-а и у складу са тарифним бројем 3. Тарифе администравних такси Одлуке о општинским административним таксама
Тарифног броја 3. Одлуке о општинским административним таксама („Сл. лист Општине Алибунар“ број 19/09, 5/11 и 30/15) у
новчаним износу од 700,00 дин. уплатом на рачун број 840-742251843-73 општинске административне таксе, у корист буџета
општине Алибунар, број модела 97 са позивом на број 74-202.
Обрадила ,
Сперанца Жерављев

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Саша Цветковић
Закључак се доставља :
1. подносиоцу захтева
2. регистратору обједињених процедура,
3. за објаву на интернет страници општине Алибунар
4. архиви
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