РепубликаСрбија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду и локални економски развој
Број: ROP-KUR-39497-ISAW-1/2019
Дана: 30.12.2019.године
Куршумлија
Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Куршумлија, поступајући
по поднетом захтеву ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. (МБ: 07005466, ПИБ: 100001378), Београд
Масарикова 1-3, Огранак ЕД Прокупље Милоша Обилића 36, преко заступника Јесенке Булајић из
Прокупља, Пасјачка 16, за издавање решења о одобрењу за извођење радова на изградњи
далековода – друга фаза, на основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/2014 и
145/2014), чл. 28. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Сл. гласник РС“, бр. 68/2019) и Правилника о начину размене докумената и поднесака
електронским путем и форми у којоj се достављају акта у вези са обједињеном процедуром („Сл.
гласник РС“, бр. 113/15) и чл. чл. 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр.
18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) доноси следећи
РЕШЕЊЕ
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд Масарикова 1-3,
Огранак ЕД Прокупље Милоша Обилића 36, за издавање решења о одобрењу за извођење радова
на изградњи II фазе 35 кV далековода ТС 35/10 кV "КОСАНИЧКА РАЧА" - ПРОЛОМ БАЊА од
ТС 35/10 кV "КОСАНИЧКА РАЧА" од стуба бр. 11 до бр. 36 на кат. парцелама бр. 1260, 1185,
1171/1, 1171/4, 1164, 1129, 1114, 962, 981, 1005, 1010, 1020 и 1021 КО Велико Пупавце; 252, 219,
39 и 8 КО Механе; 2163 КО Рударе; 543/2 КО Рача; 1021/1, 868, 862, 708, 714 и 681 КО Дешишка,
због неиспуњења формалних услова који дозвољавају поступање по захтеву.
Образложење
Инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. (МБ: 07005466, ПИБ: 100001378), Београд
Масарикова 1-3, Огранак ЕД Прокупље Милоша Обилића 36, поднео је преко заступника Јесенке
Булајић из Прокупља, Пасјачка 16, захтев Одељењу за привреду и локални економски развој
Општинске управе Куршумлија кроз Централни информациони систем, евидентиран под бројем
ROP-KUR-39497-ISAW-1/2019 дана 25.12.2019. године за издавање решења о одобрењу за
извођење радова на изградњи објекта ближе описаног у диспозитиву.
Уз захтев, инвеститор је приложио: Идејни пројекат 35 кV далековода ТС 35/10 кV
"КОСАНИЧКА РАЧА" - ПРОЛОМ БАЊА - II фаза (0-Главна свеска, 4-Пројекат
електроенергетских инсталација), доказ о уплати накнаде за ЦЕОП у износу од 2.000,00 динара,
доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 320,00 динара и 5630,00 динара и
доказ о уплати општинске накнаде за услуге у износу од 64054,00 динара.
Разматрајући предметни захтев и приложену документацију, надлежни орган је приступио
провери испуњености формалних услова за поступању по захтеву у складу са чл. 28. Правилника
о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр.
68/2019), Правилником о начину размене докумената и поднесака електронским путем и форми у
којој се достављају акта у вези са обједињеном процедуром („Сл. гласник РС“, бр. 113/2015) и

Прилогом 12-Форма техничке документације и електронско потписивање за потребе обједињене
процедуре и утврдио да нису испуњени сви формални услови, и то:
1. Није достављено пуномоћје за подношење захтева;
2. У захтев су наведена и кат. парцеле број 541/2 КО Рача, 681, 714,709, 862 КО Дешишка за
које је издато Решење о одобрењу број ROP-KUR-20402-ISAWHA-2/2018 од 07.08.2018.
године;
3. Постоје неслагања у бројевима катастарских парцела на којима се планира извођење
предметних радова наведених у захтеву подносиоца, приложеној документацији и издатим
Локацијским условима број ROP-KUR-26521-LOC-1/2017 од 22.09.2017. године.
Уз захтев и приложену документацију наведене су кат.парцеле 1260, 1185, 1171/1, 1171/4,
1164, 1129, 1114, 962, 981, 1005, 1010, 1020 и 1021 КО Велико Пупавце; 252, 219, 39 и 8
КО Механе; 2163 КО Рударе; 543/2 КО Рача; 1021/1, 868, 862, 708, 714 и 681 КО Дешишка.
Локацијски услови су издати за катсатарске парцеле на којима се постављају стубови а за
које није издато Решење о одобрењу су 1021/1, 1016/2 КО Дешишка; 2163 КО Рударе; 8,
39, 252 и 219 КО Механе; 981, 1121, 1120, 1110, 1105, 962, 1114, 1129, 1139, 1168/4 и
1171/1 КО Велико Пупавце.
Потребно је усагласити бројеве катастарских парцела у захтеву са издатим Локацијеским
условима или је потребно поднети захтев за измену Локацијских услова.
4. Захтев не садржи све податке о локацији, односно нису наведене све катастарске парцеле
на којима се планира изградња надземног 35kV вода.
Потребно је у Главној свесци у табели Основни подаци о објекту и локацији допунити
катстарске парцеле преко којих прелази надземни 35kV вод као и компетној
документацији.
На основу напред наведеног, а у складу са чл. 28. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019) и Законом о општем управном поступку
(„Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) одлучено је као у диспозитиву.
Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог решења, а најкасније 30 дана од
дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе нов, усаглашен
захтев и отклони све недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен,
нити поново плаћа административне таксе.
Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије у року од 8 дана од дана његовог
достављања. Жалба се предаје преко овог органа кроз Централни информациони систем и таксира
са 470,00 динара републичке административне таксе на рачун бр. 840-742221843-57, број модела
97, са позивом на број 33-054.
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