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Република Србија 

ОПШТИНА РАЖАЊ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за друштвене делатности,  

општу управу и правне послове 

Одсек за урбанизам  

Број предмета: ROP-RAZ-10248-ISAW-1/2016 

Број: 351-170/2016 -02 

Датум: 25.05.2016. године 

Ражањ 

 

 

      Општинска управа општине Ражањ , Одељење за друштвене делатности, општу управу и правне 

послове, Одсек за урбанизам , поступајући по захтеву ,,Гербер експорт,, д.о.о.Витошевац из Витошевца 

,поднетог преко пуномоћника Драгана Бреберине , за издавање решења  којим се одобрава  извођење 

радова  на изградњи  СБТС 10/0,4 kV 250 kVA‚са подземним прикључним кабловским водом 10kV 

,извод 10kV ,,Витошевац,, из TS 35/10kV,,Ражањ,,на већ постојећем стубу 12/1000 и напајањем 

ваздушним прикључком преко далековода и  чл. 145. став 2. Закона о планирању и изградњи 

(''Сл.гласник РС'' бр. 72/09 , 81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС,  50/13-одлука 

УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), члана  29.Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем („Службени гласник РС“бр. 113/15) , доноси 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К    
 

         ОДБАЦУЈЕ се захтев  бр.ROP-RAZ-10248-ISAW-1/2016  подносиоца ,,Гербер експорт,, 

д.о.о.Витошевац из Витошевца ,поднетог преко пуномоћника Драгана Бреберине за издавање решења  

којим се одобрава  извођење радова  на изградњи  СБТС 10/0,4 kV 250 kVA‚са подземним прикључним 

кабловским водом 10kV ,извод 10kV ,,Витошевац,, из TS 35/10kV,,Ражањ,,на већ постојећем стубу 

12/1000 и напајањем ваздушним прикључком преко далековода,  на кат.парцелама  бр.6504/2 и 6504/3 

К.О.Витошевац  због неиспуњености формалних услова за даље поступање по истом. 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

             ,,Гербер експорт,, д.о.о.Витошевац из Витошевца , преко пуномоћника Драгана Бреберине из 

Крушевца (ЈМБГ:0208960710215)  поднео  је дана  20. 05. 2016. године, овом органу, захтев бр. 351-

170/2016-02  за издавање решења  којим се одобрава  извођење радова  на изградњи  СБТС 10/0,4 kV 250 

kVA‚са подземним прикључним кабловским водом 10kV ,извод 10kV ,,Витошевац,, из TS 35/10kV 

,,Ражањ,, на већ постојећем стубу 12/1000 и напајањем ваздушним прикључком преко далековода,на 

кат.парцелама  бр.6504/2 и 6504/3 К.О.Витошевац. 

                Уз захтев поднет преко Централног информационог система Агенције за привредне регистре, 

приложени су следећи прилози : 

- идејни пројекат  и то: 0 главне свеска и 4 . пројекат електроенергетских инсталација,који је израдила 

Агенција,,Струја пројект,, одговорно лице Томица Јовановић , дипл.ел.инг. ,главни пројектант Томица 

Јовановић , дипл.ел.инг ,лиценца бр.350 0762 03 у пдф формату који су потписани електронским 

потписом и графички прилози  у dwg формату, 

- технички опис и предмер и предрачун радова   

- доказ о уплати: републичке административне таксе у износу од 1070,00 дин , накнаде за рад органа 

управе у износу од 1.000,00 и накнаде за ЦЕОП у износу од 2.000,00 динара. 

         

             Чланом 145 Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'' бр. 72/09 , 81/09-исправка, 64/10–

УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС,  50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), прописано је 

да се решење о одобрењу извођења радова издаје инвеститору који има одговарајуће право у складу са 

чланом 135 овог Закона, који достави идејни пројекат у складу са подзаконским актом којим се уређује 

садржина техничке документације према класи објекта,односно технички опис и попис и попис радова 

за извођење радова на инвестиционом одржавању, а уредио је односе са јединицом локалне самопуправе 
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у погледу доприноса за уређивање грађевинског земљишта и платио одговарајућу административну 

таксу.  

         Чланом 29. став 1 Правилника о поступку споровођења обједињене процедуре електронским путем 

(„Службени гласник РС“ бр. 113/15 ) прописано је да по пријему захтева за издавање решења из члана 

145. Закона, надлежни орган проверава испуњеност формалних услова за поступање по том захтеву, 

односно проверава да ли је:1) надлежан за издавање решења за које је поднет захтев;2) подносилац 

захтева лице које може бити инвеститор те врсте радова у складу са Законом;3) захтев поднет у 

прописаној форми и да ли захтев, односно идејни пројекат поднет уз захтев, садржи све прописане 

податке;4) за извођење предметних радова потребно прибављање локацијских услова и уколико јесте да 

ли је инвеститор претходно прибавио локацијске услове;5) приложена сва документација прописана 

Законом и подзаконским актима донетим на основу Закона;6) уз захтев приложен доказ о уплати 

прописане накнаде, односно таксе. 

        Када је то прописано законом, надлежни орган утврђује постојање одговарајућег права на 

земљишту, односно објекту, сходном применом одредби које се односе на прибављање листа 

непокретности у поступку издавања грађевинске дозволе из члана 19. овог правилника.  

      Чланом 29 став 5 Правилника о поступку споровођења обједињене процедуре електронским путем 

(„Службени гласник РС“ бр. 113/15 )  прописано је да ако надлежни орган утврди да нису испуњени  

наведени услови , захтев одбацује закључком , у року од пет радних дана од дана подношења захтева, уз 

навођење свих недостатака. 

       Увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђени су следећи недостаци: 

- Није приложено пуномоћје ,које се доставља сходно члану 3 Правилника о поступку споровођења 

обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ бр. 113/15 )  (ако се захтев 

подноси преко пуномоћника, уз захтев се прилаже скенирана копија (дигитализовани примерак) 

пуномоћја, која не мора бити оверена од стране органа који је по закону надлежан за оверу, с тим 

што надлежни орган може накнадно тражити да му се достави оверено пуномоћје, ако посумња у 

његову истинитост) , које треба да буде потписано квалификованим електронским потписаном  

пуномоћника  

- Достављене скениране признанице о уплаћеним таксама и накнади за ЦЕОП  нису потписане 

квалификованим електронским потписаном  

- У захтеву и идејном пројекту поред наведене класе Г и категорије објекта 222420 ,која се односи на  

трансформаторске станице , треба навести  и класу Г категорија 222410 –локални електрични 

надземни или подземни водови, с обзиром да је идејним решењем предвиђено извођење радова на 

изградњи електродистибутивне мреже 

- Идејни пројекат није урађен у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин 

вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката("Службеном гласнику РС", 

бр. 23/2015 и 77/2015) и то у следећем: 

 

- Насловну страну главне свеске ускладити са Прилогом 1 из Правилника (На насловним странама 

главне свеске и пројекта електроинсталација :као објекат навести поред СБТС10/0,4 4 kV 

250kVA и електродистрибутивна мрежа, врста радова –изградња, навести бројеве катастарских 

парцела на којима се изводе радови ) 

- У главној свесци Распоред прилога и бројева прилога ускладити са бројевима у садржају главне 

свеске(0.3. Одлука о одређивању главног пројектанта уместо садржај техничке документације , 

који треба да има  број 0.5,; 04 Изјава главног пројектанта уместо 0.4 Подаци о пројектантима  и 

даље ) 

- Главна свеска идејног пројекта треба да  садржи  одлуку о одређивању главног пројектанта 

потписану од стране инвеститора уместо приложеног решења о одређивању главног пројектанта 

, као и  изјаву главног пројектанта којом се потврђује међусобна усаглашеност делова идејног 

пројекта 

- У техничкој документацији за инжењерске објекте, ознаком број "1" означава се онај пројекат 

којим се одређује објекат у простору, односно пројекат којим се утврђују локацијске, 

диспозиционе и функционалне карактеристике објекта 

- Сажети технички опис у главној свесци  потписује главни пројектант, ситуацију трасе и лоације 

убацити након сажетог техничког описа 

- У општим подацима о објекту и локацији уписати и класификациону ознаку за водове,као 

Плански документ навести План генералне регулације насеља Витошевац ,уписати број 



3 

 

катастарске парцеле преко које иде прикључак и на којој је лоциран  постојећи стуб далековода  

( 6504/1), уписати дужину прикључног вода 

- Није потребно да Идејни пројекат  буде потписан од пуномоћника подносиоца захтева,већ га 

потписују електорнским потписом одговорно лице пројектне организације и главни , односно 

одговорни пројектанти у зависности од дела пројекта 

- Насловну страну Пројекта електроенергетских инсталација ускладити са Прилогом 9 из 

Правилника (на насловним странама: као објекат навести поред СБТС10/0,4 4 kV 250kVA и 

електродистрибутивна мрежа, врста радова –изградња, навести бројеве катастарских парцела на 

којима се изводе радови ) 

- У ситуацији је погрешно уписан број кат.парцеле 6500/1 уместо 6504/3, и она треба да буде 

приказана у ситуацији  

- У графичкој документацији идејног пројекта није достављена геодетска подлога израђена од 

стране регистроване геодетске организације ,сходно члану 47.Правилником о садржини, начину 

и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени 

објеката ("Службеном гласнику РС", бр. 23/2015 и 77/2015) 

- доставити услове за пројектовање и прикључење објекта уколико су прибављени од надлежне 

Електродистрибуције (услови за пројектовање и прикључење објеката на дистрибутивни, односно 

преносни систем електричне енергије, као и на дистрибутивни, односно систем за транспорт 

природног гаса, који су прибављени у складу са законом којим се уређује енергетика) 

 увидом у РГЗ утврђено је да објекат за који се тражи прикључак није укњижен ,тако да не постоје 

подаци да ли је објекат изграђен са дозволом , као и да се парцела на којој се налази објекат налази у 

државној својини републике Србије а да ,, Гербер – експорт ,,има право коришћења. 

- Указује се инвеститору да је потребно да у РГЗ-СКН, изврши упис права својине на објекту који се 

прикључује , уз промену статуса објекта , уколико Инвеститор поседује грађевинску дозволу 

- Сходно члану 135 Закона о планирању и изградњи ,као одговарајуће право на земљишту сматра се 

право својине, право закупа на грађевинском земљишту у јавној својини, као и друга права 

прописана овим законом.  

        Имајући у виду наведене недостатке , овај орган је сходно члану 29. став 5 Правилника о поступку 

споровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ бр. 113/15 ), донео 

одлуку као у диспозитиву овог закључка.           

           Ако подносилац захтева  отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашени захтев у року од 10 

(десет) дана од пријема овог закључка а најкасније у року од 30 дана од његовог објављивања на 

интернет страници Општине Ражањ, нема обавезу поновног достављања документације приложене уз 

захтев који је одбачен, нити поново плаћа администативну таксу и накнаду. 

          Ако подносилац захтева у року од десет дана од дана пријема закључка а најкасније у року од 30 

дана од његовог објављивања на интернет страници Општине Ражањ,не отклони недостатке који су 

наведени у заккњучку о одбацивању , донеће се закључак којим се захтев одбацује као непотпун.  

          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 наканде (чл18. ст. 5. Правилника о поступку споровођења обједињене 

процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ бр. 113/15 ). 

Усаглашени захтев се такође подноси електронским путем преко Централног информационог 

системаАПР и то као захтев за издавање решења по члану 145 на основу усаглашеног захтева. 

 

        УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити приговор 

Општинском већу Општине Ражањ у року од 3 дана од  достављања закључка, електронским путем кроз 

централни информациони систем Агенције за привредне регистре, преко Општинске управе, Одељење 

за друштвене делатности, општу управу и правне послове, Одсек за урбанизам. 

          

Доставити: пуномоћнику подносиоца захтева, архиви , надлежној служби ради објављивања на интернет 

страни  

 

 

 

 

Обрађивач: 

Милутиновић Снежана, дип.инж.арх. 

 

Начелник одељења: 

Иванка Дисић, дипл.правник 

 

 


