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ВЛАДИЧИН ХАН

Одељење за  урбанизам,  имовинско-правне,  комуналне  и  грађевинске  послове
Општинске управе Владичин Хан,  решавајући по захтеву инвеститора  „ЕКОПУНКТ“
ХХХХХХХХХХХХХХХХХ,  поднетог преко пуномоћника  „ET ELECTRO TEAM 017“
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ,  за  издавање  решења  којим  се   одобрава
употреба изведеног објекта  -  типске ТС 10/0,4  kV са прикључним водом 10  kV, на
основу члана 8ђ. и  члана 158. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“,
број  72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14
и  145/2014),  члана  44.  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре
електронским путем („Службени гласник РС“, број 113/2015) и члана 210. Закона о општем
управном поступку („Службени лист СРЈ“,  број 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“,
број 30/10) , доноси

З А К Љ У Ч А К

Одбацује се  захтев  инвеститора  „ЕКОПУНКТ“  ХХХХХХХХХХХХХ за
издавање решења којим се  одобрава употреба изведеног објекта – типске ТС 10/0,4 kV
на кп.бр.  2996 КО Лепеница  са  припадајућим водом 10kV  преко кп.бр. 3073, 1387/1,
1802 и 3300 све КО Лепеница, јер нису испуњени  формални услови за даље поступање
по захтеву.

О б р а з л о ж е њ е

Инвеститор  „ЕКОПУНКТ“  ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ,  преко  пуномоћника
„ET ELECTRO TEAM 017“ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ,  поднео је, Одељењу
за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе
Владичин Хан,  дана 09.01.2017 године, кроз CIS, захтев под бројем ROP-HAN-21581-
IUP-5/2017, за  издавање  решења  којим  се  одобрава   употреба  изведеног  објекта  –
типске ТС 10/0,4  kV на кп.бр.  2996 КО Лепеница  са припадајућим водом 10kV преко
кп.бр. 3073, 1387/1, 1802 и 3300 све КО Лепеница.

Чланом 158.  став  3.  Закона  о  планирању и изградњи предвиђено  је  да  се  уз
захтев за издавање употребне дозволе прилаже извештај комисије за технички преглед,
којим се утврђује да је објекат подобан за употребу са предлогом да се може издати
употребна  дозвола,  пројекат  за  извођење  или  пројекат  изведеног  стања,  елаборат
геодетских  радова  за  изведени  објекат  и  посебне  делове  објекта,  као  и  елаборат
геодетских  радова  за  подземне  инсталације  и  сертификат  о  енергетским  својствима
објекта,  ако је за објекат прописана обавеза прибављања сертификата о енергетским
својствима. 

Чланом  42.  –  44.  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре
електронским  путем  („Службени  гласник  РС“,  број 113/2015),  прописано  је  да  се
поступак за издавање решења којим се одобрава извођење радова из члана 158. став 1.



Закона, покреће подношењем захтева надлежном органу кроз CIS, да надлежан орган,
по пријему захтева, проверава испуњеност формалних услова за поступање по захтеву. 

Увидом у поднети  захтев  и  достављене  прилоге,  овај  орган  је  утврдио  да  за
поступање по захтеву нису испуњени формални услови, односно да: 

-  извештај  комисије  за  технички  преглед  објекта  није  потписан  овереним
квалификованим електронским потписом, и

- изјава да је објекат изведен у складу са одобрењем  није потписан овереним
квалификованим електронским потписом

На основу овако утврђеног чињеничног стања, а имајући у виду да странка није
доставила потребну документацију предвиђену Законом и Правилником,  то су се,  у
смислу члана 158. Закона о планирању и изградњи и члана 44. Правилника о поступку
спровођења  обједињене  процедуре  електронским  путем,  стекли  услови  за  примену
цитираних прописа, те је одлучено као у диспозитиву. 

            Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема закључка, а најкасније 30
дана  од  његовог  објављивања  на  интернет  страници  надлежног  органа,  поднесе
усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља се документација
поднета уз захтев који је одбачен, нити се поново плаћа административна такса, а све у
складу  са  чланом  44.  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре
електронским путем. 

ПОУКА  О  ПРАВНОМ  ЛЕКУ: Против  овог  закључка  може  се  изјавити  приговор
Општинском  већу  општине   Владичин  Хан у  року  од  три  дана  од  дана  пријема
закључка, а преко овог  Одељења. 
Закључак доставити:
- именованом и 
- архиви.

Обрадио,                                                                                Н А Ч Е Л Н И К,
Љиљана Мујагић, дпп                                      Драган Милосављевић, дипл. правник


