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                    Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и 
инспекцијске послове, Одсек обједињене процедуре Општинске управе Лебане поступајући 
по захтеву инвеститора ОДС ''ЕПС Дистрибуција'', д.о.о. Београд, Огранак 
''Електродистрибуција Лесковац'', матични број правног лица 07005466 , а лице које je 
електронски постписом оверити захтев је Ненад Милошевић из Вучја улица Николе тесле 
број 16 , поднетог дана 09.03.2018.године, за издавање локацијских услова за  изградњу 
Мешовитог вода 10 kV И 0,4 kV – СН СКС И НН СКС у улици  „Цара  Душана“ од СТС 10/0,4 
kV „Цара  Душана“ до ТС 10/0,4 kV „Циганско гробље“ у Лебану, на к.п.бр. 3862 КО Лебане, и 
КП.бр.2691 КО Кривача, на основу члана 53.а и члана 8.Ђ. Закона о планирању и изградњи 
(„Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13УС, 
132/14 и 145/14), члана 8. и 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем („Сл. гласник РС“ број 113/15, 96/16 и 120/17), и члана 146. Закона о 
општем управном поступку („Сл.гласник РС'' број 18/2016), доноси 
 

 

        З А К Љ У Ч А К 
 
  

           ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ОДС ''ЕПС Дистрибуција'', д.о.о. Београд, Огранак 
''Електродистрибуција Лесковац'', матични број правног лица 07005466 ,поднет дана 
09.04.2018. год.,за издавање локацијских услова за изградњу Мешовитог вода 10 kV И 0,4 kV 
– СН СКС И НН СКС у улици  „Цара  Душана“ од СТС 10/0,4 kV „Цара  Душана“ до ТС 10/0,4 
kV „Циганско гробље“ у Лебану, на к.п.бр. 3862 КО Лебане, и КП.бр.2691 КО Кривача јер :  
 
- Јавно предузеће Путеви Србије,Сектор за одржевање државних путева I и II реда 

није издало услове за израду техничке документације .   
 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 
          ОДС ''ЕПС Дистрибуција'', д.о.о. Београд, Огранак ''Електродистрибуција 
Лесковац'', матични број правног лица 07005466 , поднела је захтев 09.03.2018године  за 
издавање локацијских услова за  издавање локацијских услова за изградњу Мешовитог вода 
10 kV И 0,4 kV – СН СКС И НН СКС у улици  „Цара  Душана“ од СТС 10/0,4 kV „Цара  
Душана“ до ТС 10/0,4 kV „Циганско гробље“ у Лебану, на к.п.бр. 3862 КО Лебане, и 
КП.бр.2691 КО Кривача, заведен под бројем ROP-LEB-5837-LOC-1/2018 
06 Број 353-7/18  од  09.03.2018 године. 

        



   По пријему захтева за издавање локацијских услова овај орган је проверио 
испуњеност формалних услова за поступање по захтеву, како је прописано чланом 7. 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. 
гласник РС“ број 113/2015 , 96/16 и120/17) и то да ли је: 

 

 надлежан за поступање по захтеву, 

 захтев поднет у прописаниј форми и да ли садржи све прописане податке, 

 уз захтев приложено идејно решење 

 уз захтев приложен доказ о уплати прописане таксе и накнаде. 
 

Поред приложеног доказа о уплати такси и накнаде за ЦЕОП, пуномоћја, уз захтев је 
приложено Идејно решење јануар 2018 године, број техничке документације: 2449/4147     
израђено од стране „ОДС ЕПС Дистрибуција Огранак“ Лесковац Стојана Љубића16, 16 000 
Лесковац , одговорно лице пројектанта  Ненад Милошевић, дипл.инж.ел., главни пројектант  
Донка Арсовић, дипл. инж. ел. Број лиценце 350 61 16 03 . 

 
          По провери испуњености формалних услова овај орган је послао захтеве имаоцима 
јавних овлашћења , ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд , Регионални центар 
,Југоисток“ Ниш,  Огранак „Електродистрибуција“ Лесковац  ,  ЈП “ВОДОВОД“ ЛЕБАНЕ  ул. 
19. Август бр.1 , Телеком Србија предузеће за телекомуникације а.д. Београд  РЕГИЈА 
НИШ-ИЗВРШНА ЈЕДИНЦА ЛЕСКОВАЦ  Светозара Марковића бр.1 Лесковац  Лебане, Јавно 
предузеће Путеви Србије сектор за одржавање путева I и II реда ул. Булевар краља 
Александра,број.282 Београд  за прибављање услова за пројектовање како је то прописано  
чланом 54. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/2009, 81/2009-
испр, 24/2011, 21/2012, 42/2013-ОУС, 50/2013-ОУС, 98/2013, 132/2014 и 145/2014) и чланом 9 
и 11. Правилника о начину, поступку и роковима спровођења обједињене процедуре ( 
„Службени гласник РС“ број 113/2015 и 96/16) . 
      
   Овај орган је  добио обавештење од стране  
 

 Јавног предузећа Путеви Србије сектор за одржавање путева I и II реда ул. Булевар 
краља Александра, број 282 Београд да не може издати услове за пројектовање  
Мешовитог вода 10 kV И 0,4 kV – СН СКС И НН СКС у улици  „Цара  Душана“ од СТС 
10/0,4 kV „Цара  Душана“ до ТС 10/0,4 kV „Циганско гробље“ у Лебану, на к.п.бр. 3862 КО 

Лебане, и кп.бр.2691 КО Кривача (допис Број: ROP-LEB-5837-LOC-1-HPAP-6/2018 од 

26.03.2018. године Заводниброј: ДБ 27) јер уз захтев није достављено следеће:  
 

- информација o локацији, односно извод из важеће планске документације за 

подручје које се обрађује пројектом (текст и графика); потребно је ажурирати 

достављену информацију о локацији и навести да ли је према важећој планској 

документацији изградња предметних водова планирана подземно или надземно 

узимајући у обзир да се изградња истих планира у насељу (утврдити да ли су планом 

предвиђени додатни садржаји за потребе насеља (тротоари, пешачке и 

бициклистичке стазе и сл.) у колизији са планираним стубним местима), 
 

- идејно решење сачињено у складу са Правилником о садржини, начину и поступку 

израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени 

објеката („Службени гласник РС“, број 23/15, 77/2015, 96/16 и 67/17). 
 
 
 

 



На основу Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле 

техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“, број 23/15, 

77/2015, 96/16 и 67/17), Прилог 10. Идејно решење за постављање инсталација на државном 

путу и у заштитном појасу државног пута I и/или II реда мора да садржи и следеће податке и 

прилоге: 

- ситуациони план са приказом планираног решења, израђен у складу са важећом 

законском регулативом у одговарајућој размери, са обележеним државним путевима 

(ознака и број пута у складу са Уредбом о категоризацији државних путева (“Сл. 

гласник РС” бр.105/2013, 119/2013 и 93/2015), стационажа пута у складу са 

Референтним системом ЈП „Путеви Србије“) и предлогом трасе инсталација, 

 

- 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 

стубова и растојањем у односу на крајње тачке попречног профила пута (ивицу 

коловоза), као и све неопходне техничке детаље полагања (пречник инсталације, 

дубину постављања инсталација поред и изнад пута и др.), 
 

- шири ситуациони приказ подручја које се обрађује пројектом, на орто-фото подлози, 

са приказаним државним путевима у складу са Уредбом о категоризацији 

државних путева(“Сл. гласник РС” бр.105/2013, 119/2013 и 93/2015). 
 
  
         Чланом 8. Став1. и став2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем  („Сл. гласник РС“ број 113/2015 , 96/16 и 120/17) прописано је да ће 
надлежни орган захтев за издавање локацијских услова одбацити закључком ако нису 
испуњени формални услови ,и када идејно решење не садржи податке потребне за 
издавање локацијских услова уз навођење свих недостатака, односно разлога за 
одбацивање, не упуштајући се у оцену техничке документације у складу са чланом 8ђ. 
Закона о планирању и изградњи. 

 
Како захтев за издавање локацијских услова садржи недостатке у садржини 

достављеног идејног решења, то нису испуњени услови за даље поступање по захтеву, те је 
у складу са чланом 8. став 1. и став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ број 113/2015 , 96/16 и 120/17) одлучено 
као у диспозитиву овог закључка. 

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

дана од његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашени 
захтев и уклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који 
је одбачен, нити плаћа административну таксу за подношење захтева и накнаду наведену у 
члану 6.став 2.тачка2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем  („Сл. гласник РС“ број 113/2015 , 96/16 и 120/17). 

 
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 за подношење захтева и накнаде наведених у 
6.став 2.тачка2. наведеног правилника. 

 
Против овог закључка може се изјавити приговор Општинском већу општине Лебане 

кроз Централни информациони систем у року од три дана од дана достављања закључка, уз 



уплату 400,0 динара општинске адм. таксе, прималац општина Лебане, број рачуна 840-
72251843-73, позив на број 97 24-057. 

 
Закључак доставити: подносиоцу захтева, надлежном одељењу ради објављивања на 

интернет страни општине Лебане. 
 
 Упутство о правном средству: Против овог закључка може се изјавити приговор 

Општинском већу општине Лебане, у року од три дана од дана достављања закључка. 
 
Закључак доставити: подносиоцу захтева, надлежном одељењу ради објављивања на 

интернет страни општине Лебане. 
                                                                                         
                                                                                          Шеф одсека за урбанизам 
                                                                                   Бранко Дојчиновић, дипл. инж. грађ 


