РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО
Управа градске општине Барајево
Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове
Одсек за обједињену процедуру
Број:ROP-BAR-26044-ISAW-2/2018
Заводни број:351- 641/2018
16.10.2018 године Барајево, ул. Светосавска број 2, соба број 3
Тел. 8302-115/112, 8301-382 Факс: 8302-444

Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове-Одсек за обједињену процедуру Управе
градске општине Барајево, решавајући по захтеву инвеститора „МОСТ ЕКСПОРТМПОРТ“Д.О.О.
Београд
МБ....................
ПИБ..........................,Барајево
ул....................................... бр.......,поднетог
преко пуномоћника Душана Тошића ЈМБГ
.............................. Ужице,ул........................ бр...., за издавање решења о одобрењу извођења радова
за изградњи Прикључног кабла, вод 10kV i TS 10/0,4kV 1x630kVA, и типске монтажне
трансформаторске станице на к.п.број 2865/5 КО Барајево, ул.Миодрага Вуковића бр.67А,
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 о садржини, начину и поступку
израде и начину 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 „МОСТ ЕКСПОРТИМПОРТ“Д.О.О. Београд,Барајево ул.Миодрага Вуковића бр.67а, за издавање решења о
одобрењу извођења радова на изградњи Прикључнoг кабла, вод 10kV i TS 10/0,4kV 1x630kVA,
категорије „Г“, класификационе ознаке 222410 и типске монтажне трансформаторске станице
категорије „Г“ класификационе ознаке 222420 на к.п.број 2865/5 КО Барајево ул.Миодрага
Вуковића бр.67А,Барајево-Београд, због формалних недостатака.
Образложење
Инвеститор „МОСТ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ“ д.о.о. Београд МБ........................... ПИБ
..........................,Барајево ул.............................. бр.................., преко пуномоћника Душана Тошића
ЈМБГ ...........................Ужице ул.......................... бр....., поднео је дана 10.10.2018. године преко
ЦИС-а,овом Одељењу захтев под бр. ROP-BAR-26044-ISAW-2/2018,заведен на писарници овог
органа дана 11.10.2018.године под бр. 351- 641/2018 године за издавање решења о одобрењу
извођења радова за изградњу, Прикључног кабла вод 10kV i TS 10/0,4kV 1x630kVA, и типске
монтажне трансформаторске станице на к.п.број 2865/5 КО Барајево ул.Миодрага Вуковића
бр.67А,Барајево-Београд, 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;
-доказ о уплати накнаде за РАТ за издавање решења у складу са чланом 145. закона
-доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту Лист непокретности бр.4885 КО Барајево.
-Услови за пројектовање и прикључење на систем електричне енергије.
-копија плана
-идејни пројекат.

-Главна свеска
-Пуномоћје за подношење захтева на име Душан Тошић.
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:
потребно је доставити следеће:
1. Доставити потписан Уговор о изградњи недостајућих електроенергетских
објеката.Инвеститор је дужан да се обрати ЕПС Дистрибицији д.о.о. Београд, Дирекцији
планирања и инвестиција Београд,Господар Јевремова 26-28
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“.Ако је извршена напред наведена уплата, послати налоге за уплату које су
читки и видљиви.
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

