
Општинска управа општине Сокобања-Одељење за урбанизам, локални економски развој и
заштиту животне средине-Одсек за урбанизам и изградњу, решавајући по захтеву инвеститора-OДС
„ЕПС Дистрибуција“ доо Београд, Огранак „Електродистрибуција Зајечар“, са седиштем у Зајечару, и
финанисијера-„Eurostan  lux“  д.о.о.  из  Ниша,  ул.Јована  Скерлића  3,  локал  број  7, поднетог  кроз
Централни  информациони  сиситем  преко  пуномоћника  Гордане  Лужанин  Стипсић,  из  Ниша,
Византијски  Булевар  142/17,  за  доношење  решења  о  одобрењу  извођења  радова  на  изградњи
трафостанице  ТС  10/0,4  кВ  „Београдска“  у  Сокобањи,  на  к.п.бр.5788  КО  Сокобања  и  полагању
прикључног кабловског вода 10кV са ТС Спортска-ТС Чука 1, на кат.парцелама број  3349 и 3348/61
КО Сокобања,  на основу члана 8ђ. став 2., а у вези са чланом 145. Закона о планирању и изградњи
(Сл.гласник РС, бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19,
37/19,  9/20),  на основу члана  27.  и  28.  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем (Сл.гласник РС, број  68/19),  члана 39,  136. и 140. Закона о општем управном
поступку („Сл.гласник РС“ број 18/2016),  као и на основу овлашћења начелника Општинске управе
општине Сокобања број 035-590/2019 од 12.3.2019.године, доноси:

РЕШЕЊЕ

ОДБАЦУЈЕ  СЕ захтев  инвеститора-OДС  „ЕПС  Дистрибуција“  доо  Београд,  Огранак
„Електродистрибуција Зајечар“, са седиштем у Зајечару, и финанисијера-„Eurostan lux“ д.о.о. из Ниша,
ул.Јована Скерлића 3, локал број 7, поднетог кроз Централни информациони систем,  за  доношење
решења  о  одобрењу  извођења  радова  на  изградњи  трафостанице  ТС  10/0,4  кВ  „Београдска“  у
Сокобањи,  на  к.п.бр.5788  КО  Сокобања  и  полагању  прикључног  кабловског  вода  10кV  са  ТС
Спортска-ТС Чука 1, на кат.парцелама број 3349 и 3348/61 КО Сокобања, као непотпун.

О б р а з л о ж е њ е

Инвеститор-OДС „ЕПС Дистрибуција“ доо Београд, Огранак „Електродистрибуција Зајечар“,
са седиштем у Зајечару, и финанисијер-„Eurostan lux“ д.о.о. из Ниша, ул.Јована Скерлића 3, локал број
7,  поднели  су захтев,  кроз  Централни  информациони  систем  обједињене  процедуре,  преко
пуномоћника Гордане Лужанин Стипсић, из Ниша, Византијски Булевар 142/17, под бројем ROP-SBN-
3848-ISAW-1/2020, за  издавање решења о одобрењу извођења радова на изградњи трафостанице ТС
10/0,4 кВ „Београдска“ у Сокобањи, на к.п.бр.5788 КО Сокобања и полагању прикључног кабловског
вода 10кV са ТС Спортска-ТС Чука 1, на кат.парцелама број 3349 и 3348/61 КО Сокобања, у складу са
чланом 145. Закона о планирању и изградњи. 

Уз захтев је приложено: докази о уплати републичких административних такси и накнаде за
ЦЕОП; Овлашћење издато од стране Огранка „Електродистрибуције Зајечар“, број 8.У.1.1.0-Д-10.08.-
95250/1-2019 од 21.3.2019.године, којим се овлашћује Гордана Лужанин Стипсић, да у име и за рачун
ОДС-а прибави инвестиционо техничку документацију; Идејни пројекат бр.22/20 од 10.2.2020.године,
урађеним од  стране  Радње  за  пројектовање  КОНАР  ПРОЈЕКТ  пр.  Стипсић  Звездан  Ниш,
ул.Виазнтијски Булевар 142/17, са главним пројектантом Горданoм Лужанин Стипсић, дипл.инж.грађ,
лиценца ИКС број  317  F529 07, који се састоји од Главне свеске, Пројекта архитектуре и Пројекта
електроенергетских инсталација;  Сагласнот ЈКП Напредак број 466-1/19-02 од 31.10.2019.г., која се
односи на полагање двоструког прикључног 10кВ кабловског вода; Мишљење на локацију Огранка
Електродистрибуције Зајечар, број 8.У.1.1.0-Д-10.08-353852/2-2019 од 6.11.2019.године, које се односи
на  полагање  двоструког  прикључног  10кВ  кабловског  вода; Уговор  о  изградњи  недостајуће
електроенергетских објеката,  број  Д-331754/1-19 од 21.10.2019.године,  који се односи на изградњу
електроенергетских објеката (ТС 10/0,4кВ; двоструки прикључни 10кВ кабловски вод);  Мишљење на
пројектну документацију број  8.У.1.1.0-Д-10.08-46779/2-2020 од 18.12.2020.године; Решење број  02
352-463/2019 од 23.12.2019.године, издатим од стране Инспекције за заштиту животне средине ОУ
Сокобања, за прекопавање јавних површина ради полагања двоструког прикључног 10кВ кабловског
вода, прикључка на фекалну и атмосферску канализациону мрежу; Сагласности власника парцела број
3349  и  3148/61,  у  циљу  полагања  двоструког  прикључног  10кВ  кабловског  вода  за  прикључак
трафостанице, полагања цеви за фекалну и кишну канализацију, оверени код Јавног бележника Сузане



Николић из Сокобање, ул.Вука Караџића број 22А, под следећим бројевима: УОП: 3053-2019, УОП:
3056-2019, УОП-II: 6259-2019; УОП-II: 94-2020. 

У  поступку  обједињене  процедуре  затражена  је  провера  усклађености  са  планском
документом од стране надлежне службе овог органа, дописом број  ROP-SBN-3848-ISAW-1/2020 од
18.2.2020.године, али извештај о томе није достављен.

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

• приложено  овлашћење  број  8.У.1.1.0-Д-10.08.-95250/1-2019  од  21.3.2019.године,  није
адекватно пуномоћје за подношење захтева кроз ЦЕОП, јер се истим само овлашћује Гордана
Лужанин Стипсић, да у име и за рачун ОДС-а прибави инвестиционо техничку документацију,
а не и да поднесе захтев кроз ЦЕОП.

• приложени  Идејни  пројекат  није  оверен  елктронским  потписом  главног  пројектанта  и
одговорног пројектанта, као што је предвиђено Правилником о садржини, начину поступку
израде и начину вршења техничке контроле техничке документације према класи и намени
објеката (Сл.гласник РС број 73/19)

• Технички опис изградње прикључног кабловског вода у Главној свесци није оверен потписом
пројектанта

• траса  полагања  двоструког  прикључног  10кВ кабловског  вода  је  преко  више катастарских
парцела, при чему у Идејном пројекту се не наводе кат.парцеле број 3329/1, 3346/2 и 3148/63, и
за  исте  нису  ни  приложене  сагласности власника,  које  је  „Eurostan  lux“  д.о.о.  из  Ниша у
обавези  да  прибави,  у  складу  са  издатим  Мишљењем  на  локацију  Огранка
Електродистрибуције Зајечар, број 8.У.1.1.0-Д-10.08-353852/2-2019 од 6.11.2019.године

• нису  приложени  услови  за  укрштање  и  паралено  вођење  од  свих  управљача  инсталација
водова на траси предметног објекта (телекомуникационе мреже-Телеком, Пошта Нет).

Чланом 18. 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 приложени захтев и техничка документација није
потпуна, нису испуњени формални услови за поступање по захтеву, из напред наведених разлога, то је
одлучено као у диспозитиву.

Чланом 18. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем,
прописано је да ако подносилац захтева отклони  утврђене недостатке  и поднесе усаглашени захтев
најкасније у року од 30 дана од дана објављивања решења на интернет страници надлежног органа, 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.

Општинска управа општине Сокобања-Одељење за урбанизам, локални економски
развој и заштиту животне средине-Одсек за урбанизам и изградњу, под бројем ROP-SBN-3848-

ISAW-1/2020, дана 24.2.2020.године

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА УПРАВЕ:
Драган Арсић, дипл.инж.грађ.
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