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Мало Црниће
Општинска управа Мало Црниће, на основу члана 8. став 2. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем (,,Службени гласник РС”,број
113/15, 96/16 и 120/17) решавајући по поднетом захтеву ОДС ,,ЕПС Дистрибуција“ доо
Београд Огранак Електродистрибуција Пожаревац из Пожаревца улица Јована
Шербановића број 17 доноси:
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ОДС ,,ЕПС Дистрибуција“ доо Београд Огранак
Електродистрибуција Пожаревац из Пожаревца улица Јована Шербановића број 17 за
издавање локацијских услова поднет Општинској управи Мало Црниће дана 13. јуна 2019.
године, заведен под бројем ROP-MCR-16275-LOC-1/2019 за изградњу Бетонске стубне
трафостанице 10/0,4Kv ,,Велико Црниће 3“ снаге 1х160 kVA са прикључним далеководом
и нисконапонским расплетом на катастарским парцелама број 687, 1180, 1183, 994, 987,
968 КО Велико Црниће, због недостатака констатованих од стране носиоца јавних
овлашћења, ЈП „Путеви Србије“, Београд, и то:
приложено Идејно решење за постављање инсталација на државном путу и у
заштитном појасу државног пута I и/или II реда, не садржи:
-ситуациони план са приказом планираног решења, израђен у складу са важећом
законском регулативом у одговарајућој размери, са обележеним државним путевима и
предлогом трасе инсталација са исказаном оријентационом стационажом пута на почетку и
крају паралелног вођења и/или украштаја 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, висини 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 услед којих надлежни ималац јавних
овлашћења ЈП „Путеви Србије“ Београд, није у могућности да изда услове за пројектовање
и прикључење.
Образложење
ОДС ,,ЕПС Дистрибуција“ доо Београд Огранак Електродистрибуција Пожаревац из
Пожаревца улица Јована Шербановића број 17 поднео је захтев заведен под бројем ROPMCR-16275-LOC-1/2019 дана 13. јуна 2019. године Општинској управи Мало Црниће, за
издавању локацијских услова за изградњу објекта ближе описаног у диспозитиву закључка
по члану 8ђ, 53а, 54, 55, 56 и 57 Закона о планирању и изградњи.
У спроведеном поступку упућени су захтеви и добијени услови за пројектовање од
стране имаоца јавних овлашћења:

-JП ,,ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ад из Београда улица Таковска број 2 услови број
293448/2-2019 издати дана 25. јуна 2019. године.
-ЈКП ,,ЧИСТОЋА“ Мало Црниће услови број 352-350 издати дана 8. јуна 2019.
године.
-Од стране ЈП ,,ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ из Београд, Булевар Краља Александра број 282.
дописом заведеним под бројем ФМ 720.01-3 од дана 28. јуна 2019. године, издато је
обавештење да се не могу издати услови за пројектовање због недостатака у приложеном
Идејном решењу за постављање инсталација на државном путу и у заштитном појасу
државног пута I и/или II реда, јер исто не садржи:
-ситуациони план са приказом планираног решења, израђен у складу са важећом
законском регулативом у одговарајућој размери, са обележеним државним путевима и
предлогом трасе инсталација са исказаном оријентационом стационажом пута на почетку и
крају паралелног вођења и/или украштаја 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, висини 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, услед чега овај ималац јавних овлашћења
није у могућности да изда услове за пројектовање и прикључење.
На основу горе утврђеног, с обзиром да се локацијски услови не могу издати без
услова имаоца јавних овлашћења, донет је закључак као у изреци.
Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема Закључка, а најкасније 30
дана од дана његовог објављивања, поднесе усаглашен захтев и отклони све утврђене
недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен нити поново
плаћа административне таксе за подношење захтева и накнаду.
Против овог Закључка дозвољен је приговор у року од 3 дана од дана достављања,
Општинском већу општине Мало Црниће.
Жалба се таксира са 480,00 и 100,00 динара административних такси.

Шеф одсека
дипл. прав. Снежана Милошевић

