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Општинска управа – Служба за урбанизам, еколошке и имовинско-правне послове Општине Врњачка Бања, 
решавајући по захтеву ''ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, огранак ЕД Краљево, погон Врњачка Бања, за 
изградњу кабловског вода 20kV TC Склониште – TC Поштански дом, на к.п.бр.876, 886/1, 888/3, 888/9, 2134, 
2125/1, 2135, 1036/2 и 1037 К.О.Врњачка Бања, на основу чл. 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 и 145/14) и чл. 28. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл.гласник РС'' бр. 
22/2015 и 89/2015) доноси 
 

З А К Љ У Ч А К  
 

Одбацује се захтев ''ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, огранак ЕД Краљево, погон Врњачка Бања, за 
изградњу кабловског вода 20kV TC Склониште – TC Поштански дом, на к.п.бр.876, 886/1, 888/3, 888/9, 2134, 
2125/1, 2135, 1036/2 и 1037 К.О.Врњачка Бања,  због неиспуњавања  формалних услова за поступање по истом.  

Образложење 
Предузеће ''ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, огранак ЕД Краљево, погон Врњачка Бања, поднело је 

захтев за изградњу кабловског вода 20kV TC Склониште – TC Поштански дом, на к.п.бр.876, 886/1, 888/3, 888/9, 
2134, 2125/1, 2135, 1036/2 и 1037 К.О.Врњачка Бања.  

Уз захтев је достављен ИДП бр.Т20.ВБ15, ГС-126285 и П-126285, од септембра 2015.г, урађен од стране 
''ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, огранак ЕД Краљево, погон Врњачка Бања, одговорни пројектанти Владанка 
В. Дедић, д.и.е. (лиценца бр.350 3434 03) и Горица Р. Стевановић, д.и.е. (лиценца бр.350 I071 09). 

Поступајући по чл. 28. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре, провером 
испуњености формалних услова за поступање по захтеву подносиоца, ова служба је утврдила да кабловски вод 
није у целости у регулацији постојеће саобраћајнице, у складу са фактичким стањем на терену, те да није могуће 
применити чл.135. став 5. Закона о планирању и изградњи, односно да у захтеву поднетом дана 17.12.2015.г, 
недостаје доказ о решеним имовинско-правним односима на земљишту у смислу чл.69. став 8. Закона о 
планирању и изградњи (сагласности власника / корисника земљишта), па је одлучено као у диспозитиву овог 
закључка.  
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити приговор надлежном општинском 
већу, у року од 3 дана од дана достављања, преко ове службе. Уколико подносилац захтева у року од 10 дана 
од дана пријема овог Закључка, а најкасније 30 дана од дана објављивања на интернет страници општине 
Врњачка Бања, поднесе нов, усаглашен, захтев и отклони све наведене недостатке, наставиће се поступак по 
поднетом захтеву (не доставља се документација поднета уз захтев који је одбачен, нити се поново плаћа 
административна такса).    
Ако подносилац захтева у наведеном року не отклони недостатке који су наведени у закључку о одбацивању, 
ова служба ће захтев одбацити као непотпун  
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