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Црна Трава
Општинскa управa општине Црна Трава, Одељење за урбанизам, грађевинске,
комунално-стамбене, инспекцијске и имовинско-правне послове, на основу члана 8.
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), чланова 6-8, Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник
РС“ број 113/15 и 96/2016) 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 Ј.П. „Електропривреда Србије“, Београд, ул.
Царице Милице, бр. 2, Огранак ХЕ „Ђердап“, Кладово за издавање локацијских
услова за пројектовање и изградњу стуба за монтажу сирене за узбуњивање, „АС03“,
Црна Трава,општина Црна Трава, доноси,
ЗАКЉУЧАК
Одбацује се захтев инвеститора Ј.П. „Електропривреда Србије“, Београд, ул.
Царице Милице, бр. 2, Огранак ХЕ „Ђердап“, Кладово за издавање локацијских
услова за пројектовање и изградњу стуба за монтажу сирене за узбуњивање, „АС03“,
на к.п. бр.17096, к.о.Црна Трава, општина Црна Трава, јер нису испуњени формални
услови за даље поступање по захтеву, из следећих разлога:
- 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 113/15).
Образложење
Подносилац захтева, Ј.П. „Електропривреда Србије“, Београд, ул.Царице
Милице, бр. 2, Огранак ХЕ „Ђердап“, Кладово преко пуномоћника „Кодар
Инжењеринг“ д.о.о. Београд, поднео је захтев за издавање локацијских услова за
изградњу стуба за монтажу сирене за узбуњивање, „АС03“, на к.п. бр.17096, к.о.Црна
Трава, општина Црна Трава кроз Централни информациони систем за електронско
поступање
Уз захтев је поред друге, приложена и следећа документација:
- Техничка документација - Идејно решење израђено од стране „Кодар
инжењеринг“ д.о.о. Београд, ул.Аутопут за Загреб, бр. 41и, бр.4-26/17-ИР, из
априла.2017. године.
Надлежни орган се по службеној дужности обратио, између осталих ИЈО Ј.П.
„Путеви Србије“, са захтевом за издавање услова за пројектовање и прикључење за
предметни објекат.
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Ималац јавних овлашћења Ј.П. „Путеви Србије“, на захтев Надлежног
органа, општинске управе општине Црна Трава, за издавање услова за пројектовање и
прикључење предметног објект кроз ЦИС, доставило је Одговор, бр. предмета ROPCTR-13079-LOC-1-HPAP-7/2017, интерни број: ЉНП 45, од 08.06.2017. године, којим
указује да подносилац захтева није доставио кроз ЦИС доставио сву потребнеу
документацију и податке за издавање услова за пројектовање и прикључење и то:
- Информација о локацији, т.ј. извод из планске документације,
У оквиру Идејног решења треба доставити између осталог:
1. Ситуациони план са приказом планираног решења, израђен у складу са важећом
законском регулативом у одговарајућој размери, са обележеним државним путевима
(Уредба о категоризацији државних путева „Службени гласник РС“,бр.
105/2013,119/2013 и 93/2015) и предлогом трасе инсталација са исказаном путном
стационажом, на КТП у одговарајућој размери.
2. Геодетски снимљене попречне профиле пута са свим елементима пута и
границама парцела на којима се пут налази ( пренете са прописане катастарскогеодетске подлоге ) са дефинисаним положајем планираног стуба и инсталација и
растојањем у односу на крајње тачке попречног профила пута , као и све неопходне
техничке детаље.
3. Шири ситуациони приказ подручја које се обрађује пројектом.
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).,
а на основу утврђивања Имаоца јавних овлашћења, Ј.П. „Путеви Србије“ , да Идејно
решење не садржи све потребне податке 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.
По пријему захтева за издавање локацијских услова, надлежни орган у роковима
из члана 8д. став 1. потврђује пријем, осим ако нису испуњени формални услови за
даље поступање по захтеву, када ту пријаву одбацује закључком. Ако подносилац
захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније 30 дана од дана
објављивања на интернет страници општинске управе општине Црна Трава, поднесе
усаглашен захтев и отклони све напред утврђене недостатке, не доставља
документацију поднету уз захтев, који је одбачен, нити поново плаћа
административну таксу и накнаду.
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.
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