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СА
Одељење за урбанизам,
комунално-стамбене и имовинско правне послове, начелник Одељења за урбанизам,
комунално- стамбене и имовинско правне послове по овлашћењу начелника Општинске
управе број 282/2017 од 28.06 2017, у поступку издавања локацијских услова за изградњу
Општинска

управа

Општине Горњи

Милановац,

кабловског вода 10/0.4кВ преко кп број 2630/1, 2630/5, 3693, 2613, 2610/3 и 2609/3 КО
Мајдан, инвеститора ОДС ЕПС Дистрибуција Огранак Чачак, улица Кренов пролаз бб, на
основу члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем («Сл.гласник РС»бр.113/2015) и чл. 146. Став 1 и 2 и чл.92. Закона о општем упрaвном
поступку («Сл.гласник РС» бр.18/2016) доноси

ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање локацијских услова, инвеститора ОДС ЕПС
Дистрибуција Огранак Чачак из Чачка, поднет 12.09.2017.год, за изградњу кабловског
вода 10/0,4кВ преко кп број 2630/1, 2630/5, 3693, 2613, 2610/3 и 2609/3 КО Мајдан, због
одговора ЈП „Путева Србије“ на захтев за издавање услова за пројектовање, јер нису
испуњени услови за поступање по истом ради недостајуће документације 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 96/16) и то:
Обавезна садржина Идејног решења:
 Ситуациони план са приказом планираног решења, израђен у складу са важећом
законском регулативом у одговарајућој размери, са обележеним државним путевима
(Уредба о каегоризацији државних путева („Сл.гл.РС“ бр.105/2013, 119/2013 и 93/2015)) и
предлогом трасе инсталација, са исказаном оријентационом стационажом пута на почетку
и крају паралелног вођења и укрштања са путем, на КТП у одговарајућој размери,
 геодетски снимљени попречни профили пута са свим елементима пута и границама
парцела на којима се пут налази (пренете са прописане катастарско геодетске подлоге) са
дефинисаним положајем планираних инсталација и растојањем у односу на крајње тачке
попречног профила пута, као и све неопходне техничке детаље полагања (пречник
инсталације, дубине 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.
Уколико инвеститор у року од 10 дана од пријема овог закључка, а најкасније 30 дана
од објављивања закључка на интернет страни овог органа, поднесе усаглашен захтев са
недостајућом документацијом, не доставља документацију коју је поднео уз захтев за
издавање локацијских услова од 12.09.2017.године, нити поново плаћа административну
таксу.

Образложење
Драган Јанковић из Чачка, поднео је захтев под бројем ROP-GML-27780-LOC1/2017 и заводни број 4-02-350-2/2017-65 од 12.09.2017.године, у име ОДС ЕПС
Дистрибуција Огранак Чачак, улица Кренов пролаз бб, за издавање локацијских услова за
изградњу кабловског вода 10/0,4кВ преко кп број 2630/1, 2630/5, 3693, 2613, 2610/3 и 2609/3
КО Мајдан.
Уз захтев за издавање локацијских услова, инвеститор је приложио:
- захтев за издавање локацијских услова,
- доказ о уплати одговарајућих накнада,
- идејно решење,
- геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози,
-пуномоћје,
-Уговор о изради инвестиционо-тех. Документације са „Nenel group” доо ,
-техничке услове ОДС ЕПС Дистрибуција Огранак Чачак од 20.07.2017.год.,
-Решење о одобрењу изградње ТС на кп број 2630/1 КО Мајдан,
-КТП и стационажу и
-извод из листа непокретности за кп број 3693 КО Мајдан.
Надлежни орган је у наставку електронске процедуре прибавио потребну
документацију из катастра непокретности и обратио се имаоцима јавних овлашћења за
техничке услове за пројектовање. Прибављени су технички услови ЈКП “Горњи Милановац“,
„Телекома Србије“. ЈП „Путеви Србије“ одговорили су на захтев да достављена
документација за техничке услове није потпуна ни у поновљеном захтеву.
Надлежни орган је поступио у складу са чланом 8 став 2 Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем («Сл.гласник РС»бр.22/2015 и
113/2015).
У члану 8. став 4 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре, стоји да
се против закључка може изјавити приговор надлежном општинском, односно градском
већу, преко надлежног органа, у року од три дана од дана достављања.
Имајући све ово у виду одлучено је као у диспозитиву закључка.

За НАЧЕЛНИК-а ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И
ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Дејан Вељовић

