
 

Број:  ROP-KOS-31205-ISAW-1/2019 
Заводни број: 351-138/2019 

 Датум: 28.10. 2019. године 

      К О С Ј Е Р И Ћ 
 

    Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално - стамбене и 

имовинско – правне послове  решaвајући по  захтеву инвеститора, Оператора дистрибутивног 

система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд Огранак Ужице,  ул. Момчила Тешића бр. 13,                  
МБ: 07005466, ПИБ: 100001378, поднетог преко пуномоћника, за издавање решења којим се 

одобрава извођење радова на изградњи надземног вода 10kV STS 10/0,4kV, „Бјеловац“ – СТС 

10/0,4кВ, „Брајковићи“ општина Косјерић, на основу  чл. 8ђ. Закона о планирању и изградњи 
("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 – исправка,  64/2010 (УС РС), 24/2011, 121/2012, 42/2013 

(УС РС), 50/2013 (УС РС), 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон), чл. 28. став 

5. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени 

Гласник РС“ број 68/2019)  и чл. 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 
РС“ бр. 18/2016),  доноси 

 

РЕШЕЊЕ 
 

I ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора, Оператора дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција 

д.о.о. Београд Огранак Ужице,  ул. Момчила Тешића бр. 13,  МБ: 07005466, ПИБ: 100001378, 

број ROP-KOS-31205-ISAW-1/2019  од 10.10.2019. године, за издавање решења којим се 

одобрава извођење радова на изградњи надземног вода 10kV STS 10/0,4kV, „Бјеловац“ – STS 
10/0,4кВ, „Брајковићи“, због неиспуњености формалних услова за поступање по захтеву. 

 

II  Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашени захтев у року 
од десет дана од дана пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана објављивања закључка на 

интернет страни надлежног органа, не доставља документацију поднету уз захтев који је 

одбачен од стране надлежног органа, нити поново плаћа административну таксу. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

    Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд Огранак Ужице преко 
пуномоћника „Елкомонт“ д.о.о. Ужице,  упутио је преко ЦЕОП-а, захтев број ROP-KOS-31205-

ISAW-1/2019, код овог органа заведен под бројем 351-138/2019 од 14.10.2019. године, за 

издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи надземног вода 10kV STS 
10/0,4kV, „Бјеловац“ – STS 10/0,4кВ, „Брајковићи“. 

 

Уз захтев је достављена следећа документација: 

 
- Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП за издавање решења у складу са чланом 145. Закона;  

- Доказ о уплати републичке административне таксе на захтев за издавање решења у 

складу са чланом 145. Закона ; 
- Пуномоћје за подношење захтева за издавање решења о одобрењу извођења радова  

- Идејни пројекат (главна свеска и пројекат електроенергетских инсталација); 

- Катастарско – топографски план; 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 
ОПШТИНСКА УПРАВА КОСЈЕРИЋ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ, ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ, 

КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

 



 
У складу са чланом 8ђ Закона о планирању и изградњи и чланом 29. Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем надлежни орган  је, увидом у 

достављену документацију, извршио проверу испуњености формалних услова  за даље 
поступање по захтеву и утврдио  следеће недостатке: 

 

- Уз захтев нису достављене сагласности власника парцела преко којих прелази траса 

предметног вода, као доказ о решеним имовинско – правним односима у складу са чл. 
69. став 9. Закона о планирању и изградњи; 

- Уз захтев није достављен доказ о уплати локалне административне таксе у складу 

са Одлуком о лoкaлним административним таксама („Службени лист 

општина Косјерић“ број 2/10 од 2. фебруара 2010.) и републичке 

административне таксе, у складу са Законом о републичким административним 
таксама –тарифни број 165 (износи са жиро рачунима објављени су на сајту 

општине Косјерић). 

 
  

На основу свега изнетог одлучено је као у диспозитиву. 

 

 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити приговор 

Општинском већу Општинске управе Косјерић у року од три дана од дана достављања. 
Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашени захтев у року 

од десет дана од дана пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана објављивања решења на 

интернет страни надлежног органа, не доставља документацију поднету уз захтев који је 
одбачен од стране надлежног органа, нити поново плаћа административну таксу. 

 

 

 

 

Референт за урбанизам                                                         Руководилац Одељења 

     Милуника Марић                                             По Овлашћењу Начелника Општинске управе 
                                                                                           Број 112-70/2019 од 21.10.2019. год. 

                                                                                                      

                                                                                                    Миломир Јовановић         

 

 

 

 
 

 

 
 

Решење доставити:  

- Подносиоцу захтева; 
- Грађевинској инспекцији; 

- Архиви 

 
 

  


	- Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП за издавање решења у складу са чланом 145. Закона;
	- Доказ о уплати републичке административне таксе на захтев за издавање решења у складу са чланом 145. Закона ;
	- Пуномоћје за подношење захтева за издавање решења о одобрењу извођења радова
	- Идејни пројекат (главна свеска и пројекат електроенергетских инсталација);
	- Катастарско – топографски план;

