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Број: ROP-KOS-26582-LOC-1/2020 

Заводни број: 353-74/2020 

Датум: 27 10. 2020. године 

К О С Ј Е Р И Ћ 

 

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

имовинско – правне послове Општинске управе Косјерић, ул Олге Грбић бр.10, 

решавајући по захтеву подносиоца Титан Цементара доо, из Косјерића, ул. Живојина 

Мишића бб, Косјерић, Матични број правног лица 07190425, ПИБ 101087985 

поднетом преко пуномоћника Привредно друштво за пројектовање и извођење 

електро радова Електромонт доо Ужице, ул. Николе Пашића бр. 50, Ужице, Матични 

број правног лица 17366823, ПИБ 101615458, кога заступа Драгослав Остојић из 

Ужица, ул. Орловац бр. 31, за издавање Локацијских услова за изградњу напојних 

кабл водова 6/10кВ и две ТС 6/0,4кВ, једна снаге 1000кВА, а друга 630кВА., за 

потребе напајање електричном енергијом опреме за нови експлоатациони метод на 

површинском копу "Суво Врело", на катастарским парцелама број 1547, 1035, 843/1, 

842, 1519/1, 820, 1551, 1550, 1024/2, 1518, 1179, 1202/2, 1208/1, 1210/1, 1212/3, 1212/2, 

1213/2, 1213/1, 1218, 1208/2, 1206, 1203/5, 1203/4 и 1203/3 КО Галовићи, Косјерић, на 

основу члана 8ђ 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, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – 

др.закон и 9/2020), члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем („Службени Гласник РС“ број 68/2019) доноси 

 
З А К Љ У Ч А К 

 

I ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Титан Цементара доо, из Косјерића, ул. 

Живојина Мишића бб,  за издавање Локацијских услова за изградњу напојних кабл 

водова 6/10кВ и две ТС 6/0,4кВ, једна снаге 1000кВА, а друга 630кВА., за потребе 

напајање електричном енергијом опреме за нови експлоатациони метод на 

површинском копу "Суво Врело", на катастарским парцелама број 1547, 1035, 843/1, 

842, 1519/1, 820, 1551, 1550, 1024/2, 1518, 1179, 1202/2, 1208/1, 1210/1, 1212/3, 1212/2, 

1213/2, 1213/1, 1218, 1208/2, 1206, 1203/5, 1203/4 и 1203/3 КО Галовићи, Косјерић, 

број ROP-KOS-12604-LOC-1/2020, због недостатака у садржини идејног решења и 

друге документације достављене уз захтев, због којих ималац јавних овлашћења није 

издао  услове за пројектовање. 

 

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  
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документацију поднету уз захтев који је одбачен од стране надлежног органа, нити 

поново плаћа административну таксу. 

Изузетно од става 7. Члана 8 Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем („Службени Гласник РС“ број 68/2019), ако надлежни 

орган супротно ставу 2. Члана 8. Правилника у решењу којим је одбацио захтев није 

навео све недостатке, односно разлоге за одбацивање тог захтева, а усаглашени 

захтев одбаци из разлога који нису наведени у решењу у складу са којим је 

усагласавање извршено, подносилац захтева има права на поновно усагласавање 

захтева у скалду са ћланом 6. члана 8. Правилника, тј. без поновног достављања већ 

поднете документације и без поновног плаћања административне таксе за 

подношење захтева и накнаде из члана 6. став 2. тачка 2 Правилника. 

 

 

Образложење 

 

Инвеститор Титан Цементара доо, из Косјерића, ул. Живојина Мишића бб, 

Косјерић, преко пуномоћника Привредно друштво за пројектовање и извођење 

електро радова Електромонт доо Ужице, ул. Николе Пашића бр. 50, Ужице, кога 

заступа Драгослав Остојић из Ужица, ул. Орловац 31, поднео је преко ЦИС-а захтев 

број ROP-KOS-26582-LOC-1/2020 од 23.09.2020. године, код овог органа заведен под 

бројем         353-74/2020 за  издавање Локацијских услова за изградњу напојних кабл 

водова 6/10кВ и две ТС 6/0,4кВ, једна снаге 1000кВА, а друга 630кВА, за потребе 

напајање електричном енергијом опреме за нови експлоатациони метод на 

површинском копу "Суво Врело", ближе описаном у диспозитиву овог закључка. 

 

Уз захтев је приложена следећа документација: 

 Пуномоћје за подношење захтева; 

 Идејно решење (Главна свеска и Пројекат електроенергетских инсталација 

pdf., и Ситуациони приказ трасе dwg.) 

 Табеларни приказ постављања кабл вода 3x(XHE 49-A 1x150mm2), 10kV, 

Општина Косјерић; 

 Доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање 

локацијских услова;  

 Доказ о уплати административне таксе за израду локацијских услова. 

У складу са чланом 12. став 2 и чланом 8. став 2. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем ( „Службени Гласник РС“, 

број 113/2015, 96/2016 и 120/2017) и  чланом 8ђ Закона о планирању и изградњи, 

увидом у одговор на захтев за издавање услова за пројeктовање од имаоца јавног 

овлашћења, ЈП Путеви Србије,  надлежни орган констатује следеће: 
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Ималац јавних овлашћења ЈП Путеви Србије, Београд, Булевар Краља Александра 

бр. 282, није доставио услове за пројектовање, већ је дописом број ФМ 720.01-3, 

интерни број ЉНП 206 од 09. 10. 2020. године, чији је предмет одговор на захтев за 

издавање техничких услова, доставио следеће обавештење: 

 

 

 Уз захтев је потребно доставити Информацију о локацији, односно извод из 

важеће планске документације за подручје које се обрађује пројектом (текст и 

графика) за све катастарске парцеле и Идејно решење сачињено 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). 

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 (“Сл. гласник 

РС”, бр.105/2013, 119/2013 и 93/2015)) и предлогом трасе инсталација са 

путном стационажом почетак и крај паралелног вођења. 

 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 органа 

надлежног за послове државног премера и катастра), са дефинисаним 

положајем планираних инсталација и растојањем у односу на крајње тачке 

попречног профила пута, као и све неопходне техничке детаље полагања 

(стационаже пута, пречник инсталације, дубину полагања поред и испод пута, 

пречник и дужину заштитне цеви, дужину подбушивања и др.), 

 Шири ситуациони приказ подручја које се обрађује пројектом, на орто фото 

подлози, са приказаним државним путевима. 

 Потребно је обележити државне путеве у складу са Уредбом о 

категоризљацији државних путева(„Сл. Гласник РС“ бр. 105/2013, 119/2013, и 

93/15). Стационсже државног пута на местима планираних инсталавија 

утврдити директним мерењем на терену у односу на познате стационаже 

чворних тачака (координате чворних тачака налазе се на сајту ЈП „Путеви 

Србије“  (директан линк http://www.putevi-srbije.rs/index.php/referentni-sistem ). 

Потребно је доставити све цртеже у dwg или dwf formatu. 

 

 

На основу свега изнетог одлучено је као у диспозитиву. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка 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 закључка на интернет страни надлежног органа, не доставља 

документацију поднету уз захтев који је одбачен од стране надлежног органа, нити 

поново плаћа административну таксу. 
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Изузетно од става 7. Члана 8 Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем („Службени Гласник РС“ број 68/2019), ако 

надлежни орган супротно ставу 2. Члана 8. Правилника у решењу којим је одбацио 

захтев није навео све недостатке, односно разлоге за одбацивање тог захтева, а 

усаглашени захтев одбаци из разлога који нису наведени у решењу у складу са којим 

је усаглашавање извршено, подносилац захтева има права на поновно усаглашавање 

захтева у скалду са ставом 6. члана 8. Правилника, тј. без поновног достављања већ 

поднете документације и без поновног плаћања административне таксе за 

подношење захтева и накнаде из члана 6. став 2. тачка 2. Правилника. 

 

 

 

 

ОБРАДИЛА: 

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

Ивана Ликић дипл.пр.планер Миломир Јовановић 

 

 

       

 

 

 

Доставити:  

- Подносиоцу захтева  

- Објавити на сајту општине Косјерић 
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