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Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове-Одсек за обједињену процедуру
Управе градске општине Барајево, решавајући по захтеву Оператора дистрибутивног
система“ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“Д.О.О. Београд,Масарикова 1-3,МБ............................,ПИБ
....................., поднетог преко пуномоћника Александра Милојковића ЈМБГ ..........................
ул..................... бр......, за издавање решења о одобрењу извођења радова за изградњу
трансформаторске станице, МБТС 10/0,4 кV, 1000кVA( и гашење постојеће куле V-25
Барајево код млина) са уклапањем у мрежу 10 и 1 кV преко к.п.4916,4776/7,4915/1,4769/3
К.О.Барајево а на основу чл. 145. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник
РС“бр.72/09,81/09,64/10,24/11,121/12,42/13-одлука
УС,50/13-одлука
УС,98/13-одлука
УС,132/14 и 145/14) , чл.17 и 18.Правилника о поступку спровођења обједињене проведуре
електронским путем(„Сл.гласник РС“ бр.113/2015 и 96/2016),чл.29. Правилника
осадржини,начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације
према класи и намени објекта („Сл.гласник РС“,бр.23,77/2015 и 58/16) и члана 58. став 2. и
210. Закона о општем управном поступку (≪Сл. лист СРЈ≫, бр. 33/97, 31/01 и ≪Сл.гласник
РС≫, бр.30/2010),доноси

ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ као непотпун захтев инвеститора Оператора дистрибутивног
система“ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“Д.О.О. Београд,Масарикова 1-3,за издавање решења о
одобрењу извођења радова на изградњи објекта трансформаторске станице, МБТС 10/0,4
кV, 1000кVA( и гашење постојеће куле V-25 Барајево код млина) са уклапањем у мрежу 10
и 1 кV преко к.п.4916,4776/7,4915/1,4769/3 К.О.Барајево због формалних недостатака.
Образложење
Инвеститор Оператора дистрибутивног система“ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“Д.О.О.
Београд,Масарикова 1-3, преко пуномоћника Александра Милојковића ЈМБГ
................................................... ул................... бр.....,Београд,поднео је дана 04.09.2018. године
преко ЦИС-а,овом Одељењу захтев под бр. ROP-BAR-10705-ISAW-3/2018,заведен на
писарници овог органа дана 04.09.2018.године под бр. 351- 546/2018 године за издавање
решења о одобрењу извођења радова за изградњу објекта, трансформаторске станице,
МБТС 10/0,4 кV, 1000кVA( и гашење постојеће куле V-25 Барајево код млина) са
уклапањем у мрежу 10 и 1 кV преко к.п.4916,4776/7,4915/1,4769/3 К.О.Барајево
Чланом 28. ст. 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре у електронској
форми („Сл.гласник РС“,бр.113/2015 и 96/2016), прописано је да се поступак за издавање
решења којим се одобрава извођење радова из члана 145. став 1. Закона покреће подношењем
захтева надлежном органу кроз ЦИС.
Уз захтев је достављена следећа документација:
-доказ о уплати накнаде за ЦЕОП за издавање решења у складу са чланом 145 закона;
-пуномоћје за подношење захтева за издавање решења о одобрењу извођења радова
бр.183964/1-2018,
-идејни пројекат.

Одредбом чл.28 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре у електронској
форми („Сл.гласник РС“,бр.113/2015 и 96/2016), прописано је да се Поступак за издавање
решења којим се одобрава извођење радова из члана 145. став 1. Закона покреће се подношењем
захтева надлежном органу кроз ЦИС.
Поступајући у складу са напред наведеним члановима Правилника а на основу увида у
поднети захтев и приложену документацију ово Одељење се упустило у проверу
испуњености формалних услова и утврдило следеће чињенично стање:
-На основу мишљења Министарства грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре о
примени одредбе члана 69.Закона о планирању и изградњи(„Сл.гл.РС“,број 72/09,81/09испр,64/10-одлука
УС,24/11,121/12,42/13-одлука
УС,50/13-одлука
УС,98/13-одлука
УС,132/14 и 145/14) потребно је доставити следеће:
1.Доказ о решеним имовинско-правним односима на земљишту за парцелу к.п.4776/7 и
4769/3 све К.О.Барајево, наведене и у локацијским условима ROP-BAR-10705-LOC-2/2018,
као и у листу непокретности бр.1068 К.О. Барајево и бр.6297 К.О.Барајево, као приватно
власништво.
У складу са чланом 69.став 8.Закона,за објекте из ст.1 и 2 истог члана,као доказ о решеним
имовинско правним односима на земљишту,осим доказа прописаних чланом 135.Закона
може се поднети и :
Када се као доказ о решеним имовинско-правним односима на земљишту прилаже
уговор о установљавању права службености или сагласност власника или корисника
земљишта,односно решење о успостављању права службености експропријацијом или
решење донето у ванпарничном поступку,орган надлежан за послове државног премера и
катастра уписује право својине само на објекту,а уговор,односно сагласност
власника,односно решење којим је службеност успостављена се уписује у лист
непокретности који води орган надлежан за послове државног премера и катастра.
2. доказ о уплаћеној административној такси за подношење захтева и доношење решења и
накнади за Централну евиденцију а према правилнику о таксама где каже да за издавање
Решења о одобрењу извођења радова(чл.145) на жиро рачун број 840-742221843-57,број модела
97 позив на број 68010 треба уплатити износ 310+520 динара а за објекте „Г“категорије
5.400,00 динара.са означењем сврхе дознаке:“уплата РАТ“.
3. Главна свеска идејног пројекта.
4. Идејни пројекат израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке
документације, односно технички опис и попис радова за извођење радова и потребним
ситуацијама.
5. Ускладити пројектну документацију са издатим локацијским условима ROP-BAR10705-LOC-2/2018 од 24.07.2018 године
Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема закључка,а најкасније 30 дана од
дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа поднесе нов усаглашен
захтев и отклони све недостатке не доставља се документација поднета уз захтев који је
одбачен,нити се поново плаћа административна такса.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Закључка може се изјавити приговор
надлежном општинском,односно градском већу,преко надлежног органа у року од три дана
од дана достављања.Поднесак жалбе се таксира са 440,00 динара административне таксе.
Закључак доставити:подносиоцу захтева,надлежној служби ради објављивања на интернет
страници надлежног органа
Обрађивач
дипл.инж.арх. Небојша Симић

Начелник одељења
дипл.грађ.инж. Оливера Ћамиловић

