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Одељење за имовинско - правне, стамбено - комуналне, грађевинске и урбанистичке
послове, Одсек за имовинско - правне, стамбенe, грађевинске, урбанистичке послове и
за  спровођење  обједињене  процедуре,  Oпштинскe  управe  Општине  Смед.  Паланка,
поступајући  по  захтеву  “МИКРОС-УНИОН”д.о.о.,Београд,  ул.  Тошин  Бунар  бр.187,
Нови  Београд,  поднет  преко  пуномоћника Сање  Антић-Петровић  из  Смедеревске
Паланке, ул. Душанова бр.34, за издавање локацијских услова за изградњу далековода
10kV и стубне трафостанице ТС 10/0,4kV, на к.п.бр.14247 и 12752 обе КО Селевац, на
основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09,81/09-
исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС,132/14,145/14и83/2018), и члана
8.  став  1.  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре  електронским
путем („Службени гласник  РС“,  бр.113/15,  96/16 и  120/2017) и члана 146.  Закона о
општем  управном  поступку  („Службени  гласник  РС“,  бр.18/16),  начелник  Вељко
Михајловић  по  овлашћењу  начелника  Општинске  управе  Општине  Смедеревска
Паланка (број 20-4/18-01/1 од 01.06.2018. год.)  доноси:

ЗАКЉУЧАК

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев  “МИКРОС-УНИОН”д.о.о.,Београд,  ул.  Тошин Бунар  бр.187,
Нови Београд, за за изградњу далековода 10kV и стубне трафостанице ТС 10/0,4kV, на
к.п.бр.14247 и 12752 обе КО Селевац, због неиспуњености формалних услова за даље
поступање по истом.

Образложење

“МИКРОС-УНИОН”д.о.о.,Београд,  ул.  Тошин Бунар бр.187, Нови Београд,  поднетог
преко  пуномоћника Сање  Антић-Петровић  из  Смедеревске  Паланке,  ул.  Душанова
бр.34, дана 09.05.2019.године, обратио се овом органу захтевом, у форми електронског
документа, за издавање локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.

По пријему захтева, овај орган проверио је испуњеност формалних услова, прописаних
чланом  7.  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре  електронским
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путем („Службени гласник РС“, бр.113/15, 96/16 и 120/2017)  и то: 1) да ли је надлежан
за  поступање  2)  да  ли  је  захтев  поднет  у  прописаној  форми  и  да  ли  садржи  све
прописане податке 3) да ли је уз захтев приложено идејно решење 4) да ли је уз захтев
приложен доказ о уплати прописане таксе и накнаде.

Приликом увида у електронски достављен захтев као и достављено Идејно решење бр.
ИДР 3-19 од  априла  2019,  констатовано  је  да  је  електронски  захтев  поднет  на  име
инвеститора “МИКРОС-УНИОН”д.о.о.,Београд, ул. Тошин Бунар бр.187, Нови Београд
а  Идејно  решење  гласи  на  име  ОДС  „ЕПС  Дистрибуција“доо,  огранак
Електродистрибуција  Смедерево,  Погон  Смедеревска  Паланка  из  Смедеревске
Паланке. Приложено пуномоћ бр.83.4.0.0.Д.11.05.371478/1-2018 од 17.12.2018.год. дато
“МИКРОС-УНИОН”д.о.о.,Београд,  ул.  Тошин Бунар  бр.187,  Нови Београд,  не  може
бити  пренето  на  пуномоћника  Сању  Антић-Петровић  из  Смедеревске  Паланке,  ул.
Душанова бр.34, тј. не може пуномоћник дати пуномоћје другом лицу.

Како је утврђено да захтев садржи формалне недостатке, који спречавају поступање по
захтеву,  то  је  у  складу  са  чланом  8.  Став  1.  Правилника  о  поступку  спровођења
обједињене  процедуре  електронским  путем  („Службени  гласник  РС“,  бр. 72/2018),
одлучено као у диспозитиву овог закључка.  

Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема овог закључка, а најкасније 30
дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе
усаглашени  захтев  и  отклоне  сви  утврђене  недостатке,  не  доставља  документацију
поднету  уз  захтев  који  је  одбачен,  нити  поново  плаћа  административну  таксу  и
накнаду.

Против  овог  закључка  може  се  изјавити  приговор  Општинском  већу,  Општине
Смед.Паланка у року од 3 дана од дана достављења закључка,  таксиран са 500 дин.
општинске административне таксе на рачун 840-742251843-73, позив на број 97 13-093.

Закључак  доставити:  подносиоцу  надлежној  служби  ради  објављивања  на  интернет
страни.
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