Република Србија
Град Лесковац
Градска управа
Одељење за урбанизам
Број: 351-17788/22-02
ROP-LES-28617-ISAW-1/2022
Датум: 22.09.2022. године
Лесковац

Градска управа града Лесковца, Одељење за урбанизам, поводом захтева „Електродистрибуције
Србије“ доо Београд, Огранак ЕД Лесковац, ул. Стојана Љубића бр. 16, поднетог на основу
пуномоћја од стране Радосављевић Небојше, овлашћеног лица „Коридори Србије“ доо Београд,
за издавање решења о одобрењу, на основу члана 145. Закона о планирању и изградњу
(''Сл.гласник РС'' бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 одлука УС,
50/13 – одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21)
и чл. 28.став 5. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Сл. Гласник РС“, бр. 68/19) а у вези са чланом 50. (с7) Закона о изменама и допунама Закона о
планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 9/20), доноси

РЕШЕЊЕ

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев „Електродистрибуције Србије“ доо Београд, Огранак ЕД Лесковац, ул.
Стојана Љубића бр. 16, за издавање решења о одобрењу извођење радова на реконструкцији
35kV кабловског вода Грделица-Предејане, класе 221411 на КП. бр. 1383 КО Боћевица и КП бр.
2926 КО Палојце, због неиспуњења формалних услова.

Образложење

„Електродистрибуција Србије“ доо Београд, Огранак ЕД Лесковац, ул. Стојана Љубића бр. 16,
поднео је дана 13.09.2022. године, овом одељењу захтев за издавање одобрења за извођење
радова на реконструкцији 35kV кабловског вода Грделица-Предејане, класе 221411 на КП. бр.

1383 КО Боћевица и КП бр. 2926 КО Палојце, заведен под бројем 351-17788/22-02, захтев
заведен код АПР под бројем ROP-LES-28617-ISAW-1/2022.
Уз захтев инвеститор је приложио; Овлашћење, накнаду за Централну евиденцију АПР у
износу од 2.000,00 динара, републичку таксу за подношење захтева и доношење решења у
износу од 6.150,00 динара, градску административну таксу у износу од 1.500,00 динара, Идејни
пројекат бр. 0808/2022 (Главна свеска бр. 2828/2022 и пројекат електроенергетских инсталација
бр. Е-0808/2022) од августа 2022. године урађен од „AVS elektro“ доо из Ниша, ул. Стојана
Андрића бр. 2/1, и уговор о измештању постојећег електроенергетског објекта бр. 2460800Д.10.02.-348622/2-22.
Увидом у приложену техничку документацију, утврђени су следећи недостаци:
1. Потребно је приложити адекватну геодетску подлогу – катастарско-топографски план
интегрисан са изводом из катастра водова.
2. У Главној свесци, у табели Општи подаци о објекту и локацији, као и у наслову пројекта
наведене су парцеле преко којих прелази кабловски вод: КП бр. 1383 КО Боћевица, КП
бр. 2926 КО Палојце, а није наведена КП бр. 2925 КО Лесковац, преко које (према
приложеном ситуационом плану) прелази део кабловског вода 35 kV и на којој је
пројектован део кабловског шахта. Са катастарском парцелом КП бр. 2925 КО Палојце
поклапа се правац пружања државног пута IIa реда.
Такође, пројектовани радови на измештању кабловског вода пројектом се већим делом
планирају у заштитном појасу овог државног пута и у путном земшишту општинског
пута, и мањим делом у путној парцели државног пута.
Имајући у виду горе наведено, потребно је приложити услове управљача државног пута,
као и услове управљача општинског пута.
3. У графичким прилозима у .dwg и .pdf формату потребно је дати јасну легенду цртежа, са
јасно издвојеним линијама катастарских парцела, постојећег и будућег асфалта.
4. Како се планирана траса укршта са водним земљиштем, потребно је приложити услове
јавног водопровредног предузећа.
5. Траса 35 kV кабловског вода који се измешта налази се у заштитном појасу железничке
пруге, те је потребно приложити услове управљача пруге.
6. Потребно је приложити и услове осталих релевантних ималаца јавних овлашћења
(„Телеком Србија“, ЈКП „Грделица“ итд.) који управљају водовима присутним или
планираним на предметној траси.
7. У Главној свесци Идејног пројекта приложена је погрешна изјава одговорног пројектанта.
8. У Главној свесци, на насловној страни, наведена је погрешна врста радова – адаптација.
Није наведена врста радова – изградња кабловских шахтова, која је наведена у техничком
опису.
9. У Главној свесци, у табели Општи подаци о објекту и локцији, наведени тип објекта
(локални електрични надземни или подземни водови) не одговара класификационој
ознаци 221411 – далеководи; међумесни надземни или подземни водови за дистрибуцију
електричне енергије високог или средњег напона.

Напомена: Сходно члану 5. став 2 Уредбе о локацијским условима (Сл. Гласник РС, бр.
115/2020) инвеститор услове за укрштање и паралелно вођење може прибавити од ималаца
јавних овлашћења, ван обједињене процедуре.

10. Није достављено решење о одобрењу за изградњу постојећег кабловског вода за који се
тражи реконструкција.

Имајући у виду напред наведено а како нису испуњени услови за даље поступање по захтеву,
донета је одлука као у диспозитиву, на основу члана 145. Закона о планирању и изградњи
(''Сл.гласник РС'' бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 одлука УС,
50/13 – одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20) и чл.
28. став 5. Правилника о спровођењу обједињене процедуре електронским путем („Сл. Гласник
РС“, бр.68/19).
Сходно члану 28. став 11. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем (''Сл.гласник РС'' бр. 68/19) прописано је да :''ако подносилац захтева а
најкасније 30 дана од дана објављивања решења на интернет страници надлежног органа,
поднесе нов, усаглашен захтев и отклони све недостатке, не доставља се документација
поднета уз захтев који је одбачен, нити се поново плаћају административне таксе и накнада
наведена у члану 27.ст. 2 тач. 2 овог Правилника“.
Подносиоц 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, односно накнаде.
Против овог решења може се електронским путем уложити приговор року од 3 дана од дана
пријема истог Градском већу града Лесковца. Приговор се предаје електронским путем
таксиран са 240,00 динара административне таксе на ж.р.бр. 840-742241843-03, позивом на број
97 21-058 корисник Град Лесковац.
Решење доставити :подносиоцу захтева, грађевинској инспекцији, архиви града Лесковца и
објавити на интернет страници надлежног органа.
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