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Црна Трава
Општинскa управa општине Црна Трава, Одељење за урбанизам, грађевинске,
комунално-стамбене и инспекцијске послове, на основу члана 8., 8д-ђ, и 53а, Закона о
планирању и изградњи, („Службени гласник РС“ број: 72/09,81/09-исправка,64/10УС,24/11,121/12,42/13,50/13,98/13,132/14и145/14),чланова 6-8, Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ број
113/15 и 96/2016), Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“, бр.
35/2015) и Уредбе о изменама и допунама Уредбе о локацијским условима
(„Службени гласник РС“, бр. 114/2015) и члана 192. и 196.,Закона о општем управном
поступку („Службени лист СРЈ “број: 33/97,31/01) и ( ,,Службени гласник РС,, број:
30/10), поступајући по захтеву инвеститора „SiT Energy team“ д.о.о. Дарковце, 16215,
Црна Трава за издавање локацијских услова за изградњу прикључног, надземног 10кв,
електро вода мале хидроелектране за производњу електричне енергије „ Махала“
општина Црна Трава, доноси,
ЗАКЉУЧАК
Одбацује се захтев инвеститора „ SiT Energy team“ д.о.о. Дарковце, Црна Трава,
за издавање локацијских услова за изградњу прикључног, надземног 10кв, електро
вода мале хидроелектране за производњу електричне енергије „Махала“, општина
Црна Трава, на катастарским парцелама бр: к.п.бр.4359, 4234, 821, 3887, 3915, 2065,
2064, 2049, 2091,2096, 3513, 3490, 3475, 3464, 3428, 3420, 3418, 3415, 3371, 3370, 3348,
2935, 2955, 2984, 2983, 2976, 2987, 7783, катастарска општина Кална, 5754, 5747, 5735,
5715, 5679, 5660, 2252, 2250, 2261, 5589, 5580, 5555, 5472, 5473/1, 4595, 5446,
катастарска општина Градска, 819, 823, 846, 841, 847, 840, 837, 1016, 5/1, 1005/1,
1164/3, катастарска општина Дарковце,
2993/2, катастарска општина Јабуковик, општина Црна Трава, јер нису испуњени
формални услови за даље поступање по захтеву, и то: ( Према Обавештењу имаоца
јавних овлашћења, Завода за заштиту природе Србије, бр. 03бр.020-899/2, од
19.04.2017., достављеног кроз ЦЕОП)
Техничка документација ( Идејно решење ) не садржи све потребне податке за
издавање локацијских услова ( члан 8., став 2., а у вези члана 12., став 2., Правилника
о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем „Службени
гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 ).
Образложење
Подносилац захтева, „SiT Energy team“ д.о.о. Дарковце, Црна Трава, поднео је
кроз захтев за за издавање локацијских услова за изградњу прикључног, надземног
10кв, електро вода мале хидроелектране за производњу електричне енергије
„ Махала“ општина Црна Трава, на катастарским парцелама бр: к.п.бр.4359, 4234, 821,
3887, 3915, 2065, 2064, 2049, 2091,2096, 3513, 3490, 3475, 3464, 3428, 3420, 3418, 3415,
3371, 3370, 3348, 2935, 2955, 2984, 2983, 2976, 2987, 7783, катастарска општина Кална,
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5754, 5747, 5735, 5715, 5679, 5660, 2252, 2250, 2261, 5589, 5580, 5555, 5472, 5473/1,
4595, 5446, катастарска општина Градска, 819, 823, 846, 841, 847, 840, 837, 1016, 5/1,
1005/1, 1164/3, катастарска општина Дарковце,
2993/2, катастарска општина Јабуковик, општина Црна Трава, кроз Централни
информациони систем за електронско поступање
Уз захтев је поред друге потребне документације, приложена и следећа:
- Техничка документација-Идејно решење у pdf формату, са графичким прилозима
у ДЊФ формату, бр. 03/2017, из фебруара 2017.године, израђено од стране
„SELECTRA TRADE“, Лесковац, ул. Ветернички трг, бб. Одговорно лице пројектанта
Јелена Митровић, дипл.ек.,одговорни пројектант електро радова Бојан Петковић,
дипл.инж.ел, лиценца бр. 350Е42104, одговорни пројектант за грађевинске радове,
Александар Стевановић, дипл.инж.грађ. лиценца бр. 311716204.
Надлежни орган се по службеној дужности обратио, између осталих ИЈО, Заводу
за заштиту природе Србије са захтевом за утврђивање услова заштите природе за
потребе издавања локацијских услова за пројектовање.
Ималац јавних овлашћења Завод за заштиту природе Србије, на захтев Надлежног
органа, општинске управе општине Црна Трава, за издавање услова за пројектовање и
прикључног надземног 10кв, електо вода за прикључење МХЕ „Махала“, у Црној
Трави, кроз ЦЕОП, доставио је Обавештење бр. 03бр.020-899/2, од 19.04.2017., којим
указује да Идејно решење, које је кроз ЦЕОП доставио подносилац захтева не садржи
све потребне податке, т.ј. не постоји усаглашеност на нивоу идејног решења за
издавање услова за пројектовање и прикључење и то:
-У техничкој документација (Идејно решење), нису усаглашене катастарске парцеле
са парцелама из захтева ,
-У идејном решењу је наведена само к.п. бр. 4359, к.о. Кална, што није у сагласности
са парцелама наведеним у захтеву,
-Ситуациони план трасе далековода није усаглашен са катастарским парцелама из
захтева и идејног решења,
-Недостаје одговарајући картографски прилог,
Надлежни орган је приступио провери испуњености формалних услова у складу са
чланом 8ђ., Закона о планирању и изградњи ( „Службени гласник РС “) број:
72/09,81/09-исправка,64/10-УС,24/11,121/12,42/13,50/13,98/13,132/14и145/14),ичланом
7.и 8., Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Службени гласник РС“, бр. 113/2015 и 96/2016).
Поступајући у складу са чланом 8д ,8ђ. и 53а, Закона о планирању и изградњи,
чланом 8, став 2, а у вези са члана 12., став 2. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем ( „ Службени гласник РС“, бр. 113/2015 и
96/2016)., а на основу утврђивања Имаоца јавних овлашћења, „Завод за заштиту
природе Србије“, да Идејно решење не садржи све потребне податке, т.ј. не постоји
усаглашеност на нивоу Идејног решења, за издавање услова за пројектовање и
прикључење, Одељење је утврдило да нису испуњени услови за даље поступање по
захтеву и донело закључак , као у диспозитиву.
Чланом 8ђ. Закона о планирању и изградњи, (,,Службени гласник РС“ број: 72/09,
81/09-исправка,64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14),
прописано је да током спровођења обједињене процедуре, надлежни орган искључиво
врши проверу испуњености формалних услова за изградњу и не упушта се у оцену
техничке документације, нити испитује веродостојност докумената прибављених у тој
процедури, већ локацијске услове, грађевинску и употребну дозволу издаје, а пријаву
радова потврђује, у складу са актима и другим документима из члана 8б. Овог Закона.
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Донети закључак производиће правно дејство уколико подносилац захтева у року
од 10 дана, од пријема, т,ј. Објаве на ЦЕОП-у, а најкасније 30 дана од дана
објављивања на интернет страници Општине Црна Трава, не поднесе усаглашени
захтев усклађен са примедбама ИЈО.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба
Општинском већу општине Црна Трава, у року од 3 дана од дана пријема Закључка.
Жалба се предаје преко овог органа непосредно писмено или усмено на записник
или шаље препоручено путем поште са општинском административном таксом од
150,00 динара, на текући рачун број: 840-742255843-04, са позивом на број: 05-031.

Обрадио,
Зоран Милчић, дипл.инж.грађ.

Руководилац одељења,
Милча Савић дипл.инж.грађ.

