
Општинска  управа  општине  Сокобања-Одељење  за  урбанизам,  локални  економски
развој и заштиту животне средине-Одсек за урбанизам и изградњу, решавајући по захтеву
OДС „ЕПС Дистрибуција“ доо Београд,  Oгранак у Зајечару,  Трг ослобођења 37, поднетог
кроз  Централни  информациони  систем,  преко  пуномоћника  Крстић  Ивана  из  Зајечара,
ул.Љубе Нешића 98/22, за доношење решења о одобрењу извођења радова на постављању
трафостанице ТС 10/0,4kV „Летња позорница“ у Сокобањи, у ул.Врелскoj бб, са прикључним
кабловским водом 10kVи НН расплетом, на кат.парцелама број 3376/2 и 5774 КО Сокобања,
на основу члана  145. и 8ђ. Закона о изменама Закона о планирању и изградњи (Службени
гласник РС, број 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19,
37/19), члана 3. и 4. Правилника о посебној врсти радова за које није потребно прибављати
акт надлежног органа, као и врсти објекта који се граде, односно врсти радова који се изводе,
на  основу  решења  о  одобрењу  за  извођење  радова,  као  и  обиму  и  садржају  и  контроли
техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи
(Сл.гласник РС, број 2/2019), члана 27. и 28. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре  електронским  путем  (Сл.гласник  РС,  број  68/19),  као  и  на  основу  овлашћења
начелника  Општинске  управе  општине  Сокобања број  035-590/2019  од  12.3.2019.године,
доноси:

РЕШЕЊЕ

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев OДС „ЕПС Дистрибуција“ доо Београд,  Oгранак у Зајечару,
Трг  ослобођења  37, за  издавање  решења о  одобрењу  извођења  радова  на постављању
трафостанице ТС 10/0,4kV „Летња позорница“ у Сокобањи, у ул.Врелскoj бб, са прикључним
кабловским водом 10kVи НН расплетом, на кат.парцелама број 3376/2 и 5774 КО Сокобања,
као непотпун.

О б р а з л о ж е њ е

OДС  „ЕПС  Дистрибуција“  доо  Београд,  Oгранак  у  Зајечару,  Трг  ослобођења  37,
поднела је  захтев,  кроз  Централни  информациони  систем  обједињене  процедуре,  преко
пуномоћника Крстић Ивана из Зајечара, ул.Љубе Нешића 98/22, под бројем ROP-SBN-39200-
ISAW-1/2019,  за  доношење  решења  о  одобрењу  извођења  радова  на  постављању
трафостанице ТС 10/0,4kV „Летња позорница“ у Сокобањи, у ул.Врелскoj бб, са прикључним
кабловским водом 10kVи НН расплетом, на кат.парцелама број 3376/2 и 5774 КО Сокобања, у
складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи. 

Уз захтев је приложено: докази о уплати административних такси и накнаде за ЦЕОП;
пуномоћје  за  поднеошење  захтева  кроз  ЦЕОП  у  виду  Одлуке  о  преносу  овлашћења  од
29.3.2017.г.  и  Овлашћења  од  31.5.2016.године;  Идејни  пројекат  бр.3/19-Р7-0  од  октобра
2019.године, урађен од стране Огранка „Електродистрибуције„ Зајечар-Сектор за планирање
и  инвестиције-Служба  за  припрему  и  надзор  инвестиција, са  главним  пројектантом
Величковић Драганом,  д.и.ел.,  лиценцa ИКС број  350  G594 08,  који  се састоји од Главне
свеске и Пројекта електроенергетских инсталација; катастарско-топографски план; Услови за
пројектовање и  прикључење издати  од стране  Огранка  „Електродистрибуције„  Зајечар  од
16.7.2019.године;  Уговор  о  изградњи  недостајућих  електроенергетских  објеката  од
13.9.2019.године. 

У поступку обједињене  процедуре извршена  је  провера усклађености са  планском
документом,  те  је  у  том  смислу  прибављен  и  Извештај  надлежне  службе  за  послове
урбанизма од 24.12.2019.године.

У складу  са  одредбама  члана  27.  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене
процедуре електронским путем (Сл.гласник РС, број 68/19) утврђено је следеће:

• није приложен доказ о уплати републичке административне таксе за захтев у износу од
320 динара према тарифном броју 1. Закона о републичким адм.таксама



• није  приложен  елаборат  заштите  од  пожара,  како  је  прописано  правилником  о
садржини техничке документације, 

• истим пројектом нису наведени бројеви катастарских парцела на којима се постављају
подземни водови, док је на насловној страни наведена само парцела трафостанице

• нису  приложени  услови  за  укрштање  и  паралено  вођење  од  свих  управљача
инсталација водова на траси предметног објекта 

• није приложена писана сагласност за постављање подземних кабловских водова 10 и
1kV  дуж  катастарских  парцела  које  су  у  власништву  Општине  Сокобања,  која  је
утврђена  чланом  5.  став  1.  тачка  б) Уговора  о  изградњи  недостајућих
електроенергетских објеката од 13.9.2019.године.

Општинска  управа  општине  Сокобања,  као  надлежни  орган,  разматрао  је  поднети
захтев и документацију, и утврдио да исти није потпун из напред наведених разлога.

Одредбама члана 145. Закона о планирању и изградњи, прописано је да се решење о
одобрењу за извођење радова издаје инвеститору који има одговарајуће право на земљишту
или  објекту  и  који  је  доставио  потребну  техничку  документацију,  доказе  о  уплати
одговарајућих такси и накнада и друге прописане доказе. 

Чланом  18.  и 28. став 5.  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем прописано је да ако нису испуњени формални услови за даље поступање
по захтеву, надлежни орган одбацује захтев решењем, уз навођење свих недостатака.

Имајући у виду да је овај орган утврдио да нису испуњени услови за поступање по
захтеву, из напред наведених разлога, то је одлучено као у диспозитиву.

Чланом 8ђ. став 7. Закона о планирању и изградњи, прописано је да ако подносилац
захтева отклони  утврђене недостатке  и поднесе усаглашени захтев најкасније  у року од  30
дана од дана објављивања, не доставља поново документацију, нити плаћа администартивну
таксу и друге накнаде које је већ доставио, односно платио у поступку у коме је тај акт донет.
Подносилац захтева  може  само  једном  искористити  право  на  подношење  усаглашеног
захтева.

Против  овог  решења  може  се  изјавити  приговор  Општинском  већу  општине
Сокобања, у року од 3 дана од дана пријема истог. Административна такса износи 470 динара,
и уплаћује се на жиро рачун број 840-742251843-73, са позивом на број 10-094, прималац-
Општина Сокобања, и подноси се путем ове управе кроз Централни информациони систем за
електронско поступање у оквиру обједињене процедуре.

Решено у Општинској управи општине Сокобања-Одељење за урбанизам, локални
економски развој и заштиту животне средине-Одсек за урбанизам и изградњу, 

под бројем ROP-SBN-39200-ISAW-1/2019, дана 27.12.2019.године.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА УПРАВЕ:

Драган Арсић, дипл.инж.грађ.
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