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 Општинска управа Чајетина - Одсек за урбанизам и просторно планирање, 

решавајући по захтеву ОДС ''ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА'' Д.О.О., из Београда, огранак Ужице, 

који је поднет прко пуномоћника Радослава Симовића, из Ужица, за издавање решења 

којим се одобрава извођење радова, на основу  члана 8ђ, Закона о планирању и изградњи 

(''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010- одлука УС, 24/2011, 

121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/14) 

и члана 29. Правилника о спровођењу Обједињене процедуре електронским путем („Сл 

гласник РС“, бр. 113/2015 и 96/2016), донела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

        ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев број ROP-CAJ-31647-ISAW-1/2017 за издавање решења за 

извођење радова по члану 145 Закона о планирању и изградњи, којим се одобрава  

извођење радова на постављању ТС 10/0,4 кV ''Тренд центар Градња'' и постављање 

напојног кабл вода 10 кV, који се изводе на катастарској парцели број 4607/31 КО 

Чајетина,  због неиспуњености формалних услова за поступање по захтеву. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Општинској управи Чајетина, је дана 12.10.2017. године, преко Централног 

информационог система агенције за привредне регистре, поднет захтев за издавање 

решења о одобрењу извођењу радова по члану 145. Закона о планирању и изградњи, за 

извођење радова на постављању ТС 10/0,4 кV и напојног кабл вода 10кV, који се изводе на  

катастарској парцели број 4607/31  КО Чајетина, од стране инвеститора  ОДС ''ЕПС 

ДИСТРИБУЦИЈА'' Д.О.О., из Београда, огранак Ужице, а који је поднет преко 

пуномоћника Радослава Симовића, из Ужица. 

Уз захтев је приложена следећа документација: Доказ о плаћеној републичкој 

административној такси, Доказ о плаћеној такси за ЦЕОП,  Идејни пројекат (главна свеска 

и архитектура), Уговор, Сагласност, Технички услови, Пуномоћје. 

 



 

 

Увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је да нису 

испуњени сви формални захтеви из члана 29. став 1., Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем (Службени гласник РС број 113/2015 и 

96/2016) за поступање по поднетом захтеву и то:  

 

 

Одсек за урбанизам и просторно планирање, утврдио је следеће: 

 

             1) достављена документација није у складу са стањем на терену и то:

 графички прилог идејног пројекта није у складу са постојећим стањем на 

терену и постојећим границама катастарских парцела.   

         

 

Имајући у виду да уз захтев нису испуњени сви формални захтеви прописани 

чланом 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронскм путем 

(''Службени гласник РС'' број 113/2015 и 96/2016), овај орган је донео одлуку као у 

диспозитиву решења. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити 

приговор Општинском већу Општине Чајетина у року од три дана од пријема истог преко 

овог органа. 

 

                Обрадио:                                                                           НАЧЕЛНИК 
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