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Одељење	 за	 урбанизам,	 комунално	 стамбене	послове	и	 заштиту	животне	 средине	
Општинске	 управе	 општине	 Инђија,	 поступајући	 по	 захтеву:	 Акционарско	 друштво	 за	
управљање	 јавном	 железничком	 инфраструктуром	 „Инфраструктура	 Железнице	
Србије“Београд,	 Немањина	 6,	 поднетом	 по	 пуномоћнику	 	 АТМ	 БГ	 доо,	 Београд	 Михајла	
Пупина	 127,	 за	 издавање	 локацијских	 услова:	 за	 изградњу	 ‐	 Кабловски	 20	 kV	 вод	 од	 ТС	
110/20	kV	„Инђија	2“	до	РП	20	kV	„Чортановци“,	на	основу	надлежности	из	члана	53а.	став	5.	
Закона	о	планирању	и	изградњи	(''Службени	гласник	Републике	Србије''	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)	 и	 члана	 14.	 Одлуке	 о	 Општинској	 управи	 општине	 Инђија	 (''Сл.	 лист	
општина	 Срема''	 број	 25/08,	 23/09	 и	 30/11	 и	 "Службени	 лист	 општине	 Инђија",	 бр.	 7/12,	
5/14,	2/15	и	12/16),	поступајући	по	члану	8ђ.	Закона	о	планирању	и	изградњи	(''Службени	
гласник	Републике	Србије''	 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)	 и	 члану	 8.	 став	 2.	
Правилника	 о	 поступку	 спровођења	 обједињене	 процедуре	 електронским	 путем	
(''Службени	гласник	РС'',	број	113/15),	доноси		

	
З	А	К	Љ	У	Ч	А	К	

	
ОДБАЦУЈЕ	 СЕ	 захтев	 Акционарског	 друштва	 за	 управљање	 јавном	 железничком	

инфраструктуром	 „Инфраструктура	Железнице	 Србије“Београд,	Немањина	 6,	 поднетом	по	
пуномоћнику		АТМ	БГ	доо,	Београд	Михајла	Пупина	127	за	издавање	локацијских	услова	за	
изградњу	‐	Кабловски	20	kV	вод	од	ТС	110/20	kV	„Инђија	2“	до	РП	20	kV	„Чортановци“	као	
непотпун	из	формалних	разлога	и	недостатака	у	идејном	решењу	приложеном	уз	захтев.	

	
О	б	р	а	з	л	о	ж	е	њ	е	

	

Дана	 21/04/2017	 Акционарско	 друштво	 за	 управљање	 јавном	 железничком	
инфраструктуром	 „Инфраструктура	 Железнице	 Србије“Београд,	 Немањина	 6,	 по	
пуномоћнику	 	 АТМ	 БГ	 доо,	 Београд	 Михајла	 Пупина	 127,	 поднело	 је	 захтев	 за	 издавање	
локацијских	услова	за	изградњу	објекта	ближе	одређеног	у	диспозитиву.	

	
Наведени	захтев	 је	 евидентиран	у	Централном	електронском	систему	обједињене	

процедуре	(ЦЕОП)	под	бројем	ROP‐IND‐10640‐LOC‐1/2017	и	уз	захтев	је	приложена	следећа	
документација	у	прописаном	електронском	формату	и	то:		

 доказ	о	уплати	административне	таксе	за	подношење	захтева;	
 доказ	 о	 уплати	 накнаде	 за	 вођење	 централне	 евиденције	 за	 издавање	 локацијских	

услова;	
 идејно	решење	урађено	од	стране	„АТМ	БГ“	доо,	Београд	Михајла	Пупина	127	бр.	тех.	

док.	17‐007	из	априла	2017	год.	у	пдф	формату.	
 Овлашћење	 1‐2017/911	 Акционарско	 друштво	 за	 управљање	 јавном	 железничком	

инфраструктуром	„Инфраструктура	Железнице	Србије“Београд,	Немањина	6	
 Овлашћење	 „RZD	 International“	 доо	 Балкаска	 2,	 Београд	 бр	 006311	 	 од	 24/02/2017	

године	
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Чланом	7.	Правилника	о	поступку	спровођења	обједињене	процедуре	електронским	
путем	(''Службени	гласник	РС'',	број	113/15)	прописано	је	да	по	пријему	захтева	за	издавање	
локацијских	услова	надлежни	орган	проверава	испуњеност	формалних	услова	за	поступање	
по	поднетом	захтеву,	односно	проверава	да	ли	 je:	1)	надлежан	за	поступање	по	захтеву,	2)	
захтев	 поднет	 у	 прописаној	 форми	 и	 да	 ли	 садржи	 све	 прописане	 податке,	 3)	 уз	 захтев	
приложено	 идејно	 решење,	 4)	 уз	 захтев	 приложен	 доказ	 о	 уплати	 прописане	 таксе	 и	
накнаде.		

Одредбом	члана	8.	став	2.	Правилника	о	поступку	спровођења	обједињене	процедуре	
електронским	путем	(''Службени	гласник	РС'',	број	113/15)	прописано	је	да	надлежни	орган	
захтев	 за	 издавање	 локацијских	 услова	 одбацује	 закључком	 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	одредбом	члана	8ђ	Закона.	

Поступајући	 по	 члану	 8.	 став	 1.	 и	 став	 2.	 	 	 Правилника	 о	 поступку	 спровођења	
обједињене	 процедуре	 електронским	 путем	 (''Службени	 гласник	 РС'',	 број	 113/2015	 и	
96/16),	 утврђено	 је	 да	 Идејно	 решење	 не	 садржи	 све	 податке	 потребне	 за	 издавање	
локацијских	 услова	 јер	 исто	 није	 урађено	 у	 свему	 у	 складу	 са	 Правилником	 о	 садржини,	
начину	и	поступку	израде	и	начину	вршења	контроле	техничке	документације	према	класи	
и	 намени	 објеката	 ("Службени	 гласник	 РС",	 бр.	 23/2015,	 77/2015,	 58/2016	 и	 96/16),	 при	
чему	су	утврђени	следећи	недостаци:	

	
 У	идејном	решењу	је	наведено	да	је	инвеститор	предметне	изградње	ЕПС	Дистрибуција“	

д.о.о.	 Београд	 Огранак	 Електродистрибуција	 Рума	 22400	 Рума,	 Индустријска	 2а.	 а	 не	
Акционарско	 друштво	 за	 управљање	 јавном	 железничком	 инфраструктуром	
„Инфраструктура	 Железнице	 Србије“Београд,	 Немањина	 6	 како	 је	 наведено	 у	 самом	
захтеву.	

 Није	 приложено	 овлашћење	 ЕПС	 Дистрибуција“	 д.о.о.	 Београд	 Огранак	
Електродистрибуција	 Рума	 22400	 Рума,	 Индустријска	 2а	 као	 инвеститора	 којим	 се	
овлашћује	подносилац	захтева	за	заступање	у	поступку	издавања	локацијских	услова.	

 Техничка	 документација	 није	 достављена	 у	 .dwf	 или	 .dwg	 формату,	 	 потписана	
квалификованим	електронским	потписом,	у	складу	са	прописом	који	уређује	садржину,	
начин	 и	 поступак	 израде	 и	 начин	 вршења	 контроле	 техничке	 документације	 према	
класи	и	намени	објеката,	а	ако	тај	формат	није	потписан,	та	документација	се	доставља	
и	у	пдф	формату,	потписаном	квалификованим	електронским	потписом.	

	
Имајући	у	виду	да	је	реч	о	изградњи	кабловског	вода	20кV	од	ТС	110/20	kV	„Инђија	2“	

до	РП	20	kV	„Чортановци“	односно	да	је	реч	о	делу	дистрибутивног	систем	у	смислу	члана	
128.	 Закона	 о	 енергетици	 инвеститор	 предметне	 изградње	 може	 бити	 искључиво	 лице	 	 ‐	
оператор	 дистрибутивног	 система	 електричне	 енергије	 или	 друго	 лице	 које	 оператор	
овласти.	

	
Како	постоје	недостаци	у	достављеном	Идејном	решењу,	у	складу	са	чланом	8.	став	2.	

Правилника	 о	 поступку	 спровођења	 обједињене	 процедуре	 електронским	 путем	
(''Службени	 гласник	 РС'',	 број	 113/2015	 и	 96/16),	 одлучено	 је	 као	 у	 диспозитиву	 овог	
Закључка.		

Ако	подносилац	 захтева	 у	року	од	десет	дана	од	пријема	 закључка,	 а	најкасније	30	
дана	 од	 дана	 његовог	 објављивања	 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	за	подношење	захтева	
и	накнаду	наведену	у	члану	6.	став	2.	тачка	2)	овог	правилника.	

	
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	члану	6.	став	2.	тачка	2)	овог	правилника.	
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Ако	 уз	 усаглашени	 захтев	 из	 става	 6.	 овог	 члана	 подносилац	 достави	 измењен	

документ	у	односу	на	документ	који	је	већ	доставио	уз	одбачени	захтев,	надлежни	орган	ће	
поступати	по	том	измењеном	документу.	

	
Ако	због	измењеног	документа	наступи	додатни	формални	недостатак	који	је	разлог	

за	одбацивање	захтева,	подносилац	не	може	поново	користити	право	из	става	6.	овог	члана.		
	
Поука	 о	 правном	 средству:	 Против	 овог	 Закључка	 подносилац	 захтева	 може	 изјавити	
приговор	Општинском	већу	општине	Инђија,	у	року	од	3	дана	од	дана	достављања.	

	 	 	
	

	 	 	 	
Начелница	одељења	

___________________________	
дипл.инж.саоб.	Тијана	Дошен	

			


