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Градска управа Бор - Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне 

и стамбене послове, поступајући по захтеву по захтеву ОДС  „ЕПС дистрибуција“ из Београда, 

Масарикова 1-3, матични број: 07005466, ПИБ: 100001378, поднетог преко пуномоћника "Кодар 

Електромонтажа" ДОО из Београда, Земун, Аутопут за Загреб број 22, где је овлашћено лице за 

подношење захтева Јанко Берберовић из Београда, ул. Алексиначких рудара број 4, ЈМБГ: 

0612971710441, за издавање локацијских услова, а на основу чланова 8ђ. и 53а. 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 и 83/18), члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15, 96/16 и 120/17), доноси 

 

 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 

 

1. ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ОДС „ЕПС дистрибуција“ из Београда, Масарикова 1-3, 

матични број: 07005466, ПИБ: 100001378, поднетог преко пуномоћника "Кодар 

Електромонтажа" ДОО из Београда, Земун, Аутопут за Загреб број 22, где је овлашћено лице за 

подношење захтева Јанко Берберовић из Београда, ул. Алексиначких рудара број 4, ЈМБГ: 

0612971710441, за издавање локацијских услова за реконструкцију постојећег надземног или 

подземног електричног вода, категорије Г, класификације 222410, на к.п. бр. 1194 КО Слатина, 

због формалних недостатака и због недостатака утврђених након комуникације са 

имаоцима јавних овлашћења.  

 

2. Ако подносилац захтева у року од 30 дана од дана објављивања овог закључка на 

интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене 

недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа 

административну таксу и накнаду. 

 

3. Против овог закључка подносилац захтева може изјавити приговор. 

 

 

 

 



О б р а з л о ж е њ е 

 

ОДС  „ЕПС дистрибуција“ из Београда, Масарикова 1-3, матични број: 07005466, ПИБ: 

100001378, поднео је преко пуномоћника "Кодар Електромонтажа" ДОО из Београда, Земун, 

Аутопут за Загреб број 22, где је овлашћено лице за подношење захтева Јанко Берберовић из 

Београда, ул. Алексиначких рудара број 4, ЈМБГ: 0612971710441, дана 12.08.2019. године, 

захтев за издавање локацијских услова за за реконструкцију постојећег надземног или 

подземног електричног вода, категорије Г, класификације 222410, на к.п. бр. 1194 КО Слатина, а 

који је заведен под бројем ROP-BOR-23672-LOC-1/2019 (интерни број 350-2-30/2019-III/05). 

 

Увидом у поднети захтев, утврђено је да је подносилац захтева доставио следећу 

документацију: 

1. Идејно решење, израђено од "Кодар Електромонтажа" ДОО из Београда, 

2. Пуномоћје, 

3. Геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози, 

4. Доказ о уплати такси и накнада.  

 

Прегледом достављене документације утврђено је да није уплаћена градска такса. Након 

обављене комуникације са имаоцима јавних овлашћења, утврђено је да идејно решење и 

геодетски снимак нису урађени у задовољавајућој форми и не садрже све потребе податке 

потребне имаоцима јавних овлашћења за издавање услова, и то:  

 

 Ситуациони план са приказом планираног решења, израђен у складу са важећом 

законском регулативом у одговарајућој размери, са обележеним државним путевима 

(Уредба о категоризацији државних путева (“Сл. гласник РС” бр.105/2013, 119/2013 и 

93/2015)) и предлогом трасе инсталација са исказаном оријентационом стационажом пута 

на почетку и крају паралелног вођења и/или укрштаја са путем, 

 Геодетски снимљене попречне профиле пута са свим елементима пута и границама 

парцела на којима се пут налази (пренете са прописане катастарско-геодетске подлоге, 

која не мора да буде оверена од стране органа надлежног за послове државног премера и 

катастра), са дефинисаним положајем планираних инсталација и растојањем у односу на 

крајње тачке попречног профила пута, као и све неопходне техничке детаље полагања 

(стационаже пута, пречник инсталације, дубину полагања поред и испод пута, пречник и 

дужину заштитне цеви, дужину подбушивања, висина стубова, удаљење стубова од 

крајње тачке попречног профила пута, висина између највише коте коловоза и ланчанице 

изнад пута и др.), 

 Шири ситуациони приказ подручја које се обрађује пројектом, на орто фото подлози, са 

приказаним државним путевима. 

 Графички прилози идејног решења израђују се на геодетској подлози, која садржи 

топографски приказ терена, са уцртаним границама парцела, сходно члану 40. 

Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке 

документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“, број 72/18). 

Графички прилози идејног решења достављају се и у „dwg“ или „dwf“ формату. 

 Идејно решење достављено уз захтев не садржи све напред наведене прилоге и податке - 

недостаје шири ситуациони приказ, на ситуационом плану није обележен државни пут и 

нису са исказане стационаже пута на почетку и крају паралелног вођења и/или укрштају 

инсталација са путем, недостају попречни профили и др. 

 



На основу претходно наведеног, у складу са чланом 8ђ. 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 и 

83/18) и чланом 8.  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15 и 96/16) закључено је као у диспозитиву. 
 

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног 

захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног 
плаћања административне таксе, односно накнаде, а ако подносилац захтева достави измењени 

документ који је већ доставио уз одбачени захтев, овај Орган ће поступити по том измењеном 
документу. 

 

 

ПРАВНА ПОУКА: против овог закључка подносилац захтева може изјавити приговор 

Градском већу града Бора, у року од 3 (три) дана од дана достављања. Приговор се подноси 

преко овог Органа, са градском административном таксом од 80,00динара, уплаћеном на жиро 

рачун 840-742241843-03 (позив на број 97 17-027). 

 

 

Закључак доставити: подносиоцу захтева и архиви града Бора. 

         

 

Обрадила: 

Драгана Николић 

 

                                    

НАЧЕЛНИК 

                                                                                                  Радисав Филиповић 

                                                                                                       

 

                                                                                                  

 


