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

правне и стамбене послове, решавајући по захтеву за издавање решења о одобрењу извођења 
радова инвеститора ОДС „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО из Београда, Ул. Масарикова бр.1-

3, матични број 07005466, које по пуномоћју заступа „ЕТМ ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО из Бора, 

Борски језеро бб, матични број 20801042, где је финансијер радова Меилановић Стеван из 

Бора, Ул. 3. октобра бр.45/2, ЈМБГ 3001973751014, на основу чланова 8ђ. и 145. став 1. Закона о 

планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 

121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19 – др.закон и 9/20), члана 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Сл. гласник РС“, бр.68/19) и на основу члана 56. став 3. и члана 136. 

Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр.18/16 и 95/18), доноси 

 
 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

  

             ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ОДС „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО из Београда, Ул. 

Масарикова бр.1-3, матични број 07005466, где је финансијер радова Меилановић Стеван из 

Бора, Ул. 3. октобра бр.45/2, ЈМБГ 3001973751014, за издавање решења којим се одобрава 

извођење радова на изградњи дела нисконапонске мреже 0,4 kV (објекат категорије „Г“ и 

класификационог броја 222410), у Бору, на кп.бр. 977/1 и 999 КО Бор I, у циљу прикључења 
зграде здравствене заштите - поликлинике (зграда категорије „В“ и класификационог броја 

126421), у Бору, на кп.бр. 994/1 КО Бор I, на дистрибутивни систем електричне енергије. 

 
             Ако подносилац захтева у року од 30 (тридесет) дана од дана објављивања закључка на 

интернет страници надлежног органа поднесе нов, усаглашен захтев и отклони све недостатке, 

уз захтев не подноси документацију поднету уз захтев који је одбачен и не плаћа 

административну таксу. Подносилац захтева може само једном искористити право на 
подношење усаглашеног захтева без достављања документације поднете уз захтев који је 

одбачен, а ако подносилац достави измењен документ у односу на документ који је већ 

доставио уз одбачени захтев, овај орган ће поступати по том измењеном документу. 
 

             Обавеза је инвеститора да уз усаглашени захтев приложи све доказе о решеним 

имовинско-правним односима на земљишту на коме се гради предметни објекат. 
 

 

О б р a з л о ж е њ е 

 
            ОДС „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО из Београда, Ул. Масарикова бр.1-3, матични 

број 07005466, које по пуномоћју заступа „ЕТМ ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО из Бора, Борски 



језеро бб, матични број 20801042, где је финансијер радова Меилановић Стеван из Бора, Ул. 

3. октобра бр.45/2, ЈМБГ 3001973751014, поднело је захтев за издавање решења којим се 
одобрава извођење радова на изградњи дела нисконапонске мреже 0,4 kV (објекат категорије 

„Г“ и класификационог броја 222410), у Бору, на кп.бр. 977/1 и 999 КО Бор I, у циљу 

прикључења зграде здравствене заштите - поликлинике (зграда категорије „В“ и 

класификационог броја 126421), у Бору, на кп.бр. 994/1 КО Бор I, на дистрибутивни систем 
електричне енергије, који је заведен под бројем ROP-BOR-8959-ISAW-1/2021 од 31. марта 2020. 

године (Инт.број 351-2-18/21-III/05). 

 
                  Уз захтев за издавање решења, приложени су:  

 

1. Идејни пројекат, израђен од стране „ЕТМ ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО из Бора, 
Борски језеро бб, матични број 20801042, где је главни пројектант Саша Ј. Тодосијевић, број 

лиценце 350 А314 04, који чине: 

- 0. - Главна свеска бр. Е 01-03/2021 и 

- 4. - Пројекат електроенергетских инсталација бр. Е 02-03/2021, израђен од стране 
Пројекат електроенергетских инсталација бр. Е 04-021/2020, израђен од „ЕТМ 

ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО из Бора, Борски језеро бб, матични број 20801042, где је oдговорни 

пројектант Саша Ј. Тодосијевић, број лиценце 350 А314 04, 

2. Уговор о пружању услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне 

енергије на основу УПП бр. 8.У.1.1.0-Д-10.08-221568/2-2020, бр. 8.У.1.1.0-Д-10.08-58573/2-2021, 
3. Сагласност за ископ кабловског рова за полагање напојног вода 0,4 kV на 

кп.бр. 977/1 и 999 КО Бор I, бр.463-239/2021-II-01 од 29. марта 2021. године, 

4. Уговор о извођењу радова бр.02-002/21 од 17.02.2021. године,  
5. Услови за пројектовање и прикључење бр. 8.У.1.1.0-Д-10.08-221568/2-2020 од 

13.08.2020. године, који су издати од стране ОДС „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО из Београда 

– Огранка „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ЗАЈЕЧАР“ из Зајечара,  
6. Мишљење на пројектну документацију бр. Д.10.08-92709/1-2021 од 22. марта 

2021. године, 
7. Сагласност која је издата од стране ЈКП „ВОДОВОД“ из Бора, 

8. Технички услови за прекопавање улица, путева и других јавних површина бр. 
976 од 19.02.2020. године, који су издати од стране ЈКП за стамбене услоге „БОР“ из Бора, 

9. Услови делеводни број А334-108083/2-2021 од 19.03.2021.године,који су издати 

од стране „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АД из Београда, 

10. Услови за укрштање и паралелно вођење НН напојног вода са инсталацијом 
грејања бр.1233 од 18.03.2021. године, који су издати од стране ЈКП „ТОПЛАНА“ из Бора,  

11. Овлашћење бр. Е 01-12/2020 и 

12. Докази о уплати накнаде за ЦЕОП у износу од 2.000,00 РСД и републичке 
административне таксе у износу од 5.950,00 РСД. 

 

Овај Орган је у складу са чл.28. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр.68/19), увидом у приложену 

документацију уз поднети захтев, утврдио да: 

 

- је надлежан за издавање решења за које је поднет захтев, 
- је подносилац захтева лице, које у складу са Законом о планирању и изградњи («Сл. 

гласник РС», бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – 

одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19), може бити инвеститор те 
врсте радова и да 

- је захтев поднет у прописаној форми и да садржи све прописане податке и да 

 
али да: 

 

- уз захтев није приложена документација прописана Законом и подзаконским актима 

донетих на основу Закона, односно: 



1. дигитализовани (скенирани) услови за укрштање и паралелно вођење, укључујући и 

услове издате од стране ЈКП „ВОДОВОД“ из Бора, са читким подацима о заводном броју и 
датуму издавања, 

2. Идејни пројекат, коригован у делу „Општи подаци о објекту и локацији“, са унетим 

подацима о прибављеним условима надлежних ималаца јавних овлашћења, 

3. Идејни пројекат, допуњен овером инвеститора у делу „Одлука о одређивању Главног 
пројектанта“ и 

4. Пуномоћје дато пуномоћнику од стране инвеститора, 

 
па је у складу чл. 8ђ. ст. 3.Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр. 72/09, 81/09-

испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука 

УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закон и 9/20) и чл.29. ст.5. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр.68/19), решено 

као у диспозитиву.  

 

         ПРАВНА ПОУКА: против овог решења подносилац захтева може изјавити приговор 
Градском већу Града Бора, у року од 3 (три) дана од дана достављања. Приговор се подноси 

преко овог Органа, кроз систем спровођења обједињене процедуре електронским путем, са 

градском административном таксом од 80,00 динара, уплаћеном на бр.ж.р.840-742241843-03 
(поз.н.бр. 97 17-027). 

 

          Решење  доставити: подносиоцу захтева и архиви. 

 
Обрађивач: 
Бранислав Милутиновић 

 

 

 

                                                                                                        НАЧЕЛНИК, 

 

 

 

                                                                                     ________________________________ 

                                                                                                   Драган Јеленковић, 

                                                                                               дипл. просторни планер                                                                                       

 


