Република Србија
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
Општинска управа
Одељење за привреду и финансије
Одсек за привреду, урбанизам,
комунално стамбене, имовинске
и инспекцијске послове
Број предмета : ROP-BAB-666-CPI-3/2017
Заводни број : 351-5145/2017-02
Дана: 12.12.2017. године
Бабушница
Општинскa управa општине Бабушница, Одељење за привреду и финансије
Одсек за привреду, урбанизам, комунално-стамбене, имовинске и инспекцијске послове,
решавајући по захтеву „Мине Инвест“ д.о.о.Аранђеловац, Други српски устанак бр. 46,
МБ 20495022, за издавање грађевинске дозволе за изградњу МХЕ ,,Љуберађа,, у селу
Љуберађа општина Бабушница, пројектоване снаге 340 kw, категорије Г,
класификациони број 230201, а на основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13,
132/14 и 145/14), члана 17. и 18. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ број113/2015 и 96/2016)
доноси:
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев „Мине Инвест“ д.о.о.Аранђеловац, Други српски устанак
бр. 46, МБ 20495022, за издавање грађевинске дозволе за изградњу МХЕ ,,Љуберађа,, у
селу Љуберађа општина Бабушница, пројектоване снаге 340 kw, категорије Г,
класификациони број 230201, на катастарским парцелама број 5428,1220, 1221, 1222,
1223/5, 1223/4, 1223/3, 1224, 1225, 1226, 1229, 1230, 1231, 1232, 1234, 1235, 1236, 1237,
1238, 1240, 1241, 1242, 1248, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344/1, 1345, 1346,
1347, 1348/2, 1348/1, 1352, 1354/1, 1355, 1356/1, 1356/2, 1358, 1359, 1360, 1361, 1365,
1367, 1370, 1369, 1371, 5429, 629, 634, 633, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644,
645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 655, 656, 657, 659/1, 663, 664, 669, 668, 221,
222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 335, 334, 333, 332,
331, 330, 329, 328, 324, 323, 320, 319, 318, 317, 316, 315, 314, 5415, 313, 312, 311, 310, 307,
306, 305, 304, 303, 302, 301, 300, 299, 298, 297, 296, 294, 293, 292, 291 КО Радињинце, кп.
бр. 3586, 3587, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3789/1, 3785, 3789/3, 3798/4,
3048, 3051, 3052, 3053, 3056, 3058, 3063, 3078, 3065, 3066, 3069, 3070, 3071, 3072 и 3073
КО Љуберађа, поднет овом органу 06.12.2017. године, због неиспуњености формалних
услова за даље поступање по истом.
Образложење
Инвеститор „Мине Инвест“ д.о.о.Аранђеловац, Други српски устанак бр. 46,
МБ 20495022, преко пуномоћника Привредног друштва ,,ИВЕКС ПЛУС,, д.о.о. из
Бабушнице, ул. Живојина Николића Брке 30, МБ 20532033, ПИБ 106085801, поднео је
овом органу дана 06.12.2017. године, под бројем ROP-BAB-666-CPI-3/2017, захтев за
издавање грађевинске дозволе за изградњу МХЕ ,,Љуберађа,, у селу Љуберађа општина
Бабушница, пројектоване снаге 340 kw, категорије Г, класификациони број 230201, на
катастарским парцелама број 5428,1220, 1221, 1222, 1223/5, 1223/4, 1223/3, 1224, 1225,

1226, 1229, 1230, 1231, 1232, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1240, 1241, 1242, 1248, 1337,
1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344/1, 1345, 1346, 1347, 1348/2, 1348/1, 1352, 1354/1,
1355, 1356/1, 1356/2, 1358, 1359, 1360, 1361, 1365, 1367, 1370, 1369, 1371, 5429, 629, 634,
633, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652,
653, 655, 656, 657, 659/1, 663, 664, 669, 668, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229,
230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 335, 334, 333, 332, 331, 330, 329, 328, 324, 323, 320, 319,
318, 317, 316, 315, 314, 5415, 313, 312, 311, 310, 307, 306, 305, 304, 303, 302, 301, 300, 299,
298, 297, 296, 294, 293, 292, 291 КО Радињинце, кп. бр. 3586, 3587, 3589, 3590, 3591,
3592, 3593, 3594, 3595, 3789/1, 3785, 3789/3, 3798/4, 3048, 3051, 3052, 3053, 3056, 3058,
3063, 3078, 3065, 3066, 3069, 3070, 3071, 3072 и 3073 КО Љуберађа.
Чланом 8ђ. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09,
64/10 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/15) прописано је да током
спровођења поступка обједињене процедуре, надлежни орган искључиво врши проверу
испуњености формалних услова за изградњу и не упушта се у оцену техничке
документације, нити испитује веродостојност докумената које прибавља 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.
Надлежни орган у складу чл. 8ђ став 1. члана проверава искључиво испуњеност
следећих формалних услова: надлежност за поступање по захтеву, односно пријави; да
ли је подносилац захтева, односно пријаве лице које, у складу са овим законом, може
бити подносилац захтева односно пријаве; да ли захтев, односно пријава садржи све
прописане податке; да ли је уз захтев, односно пријаву приложена сва документација
прописана овим законом и подзаконским актима донетим на основу овог закона; да ли је
уз захтев приложен доказ о уплати прописане накнаде, односно таксе; да ли су подаци
наведени у изводу из пројекта, који је саставни део захтева за издавање грађевинске
дозволе, у складу са издатим локацијским условима.
Чланом 135. став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09,
81/09, 64/10 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/15) прописано је да се
грађевинска дозвола издаје инвеститору који је уз захтев за издавање грађевинске
дозволе доставио: пројекат за грађевинску дозволу, који има одговарајуће право на
земљишту или објекту и који је доставио доказе прописане подзаконским актом којим се
ближе уређује садржина и начин издавања грађевинске дозволе и платио одговарајуће
административне таксе. Саставни део захтева je и извод из пројекта за издавање
грађевинске дозволе потписан и оверен печатом личне лиценце од стране главног
пројектанта.
Чланом 17. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/15 и 96/2016 ) одређено је да надлежни
орган по пријему захтева за издавање грађевинске дозволе проверава испуњеност
формалних услова за поступање по том захтеву, односно проверава да ли је : надлежан
за поступање по захтеву, да ли је подносилац захтева лице које може бити инвеститор те
врсте радова у складу са Законом да ли је захтев поднет у прописаној форми и да ли
садржи све прописане податке, да ли је уз захев приложена сва документација прописана
законом и подзаконским актима донетим на основу закона, да ли је уз захтев приложен
доказ о уплати прописане таксе и накнаде.
У овој фази поступака надлежни орган проверава и да ли су подаци наведени у
изводу из пројекта који је саставни део захтева за издавање грађевинске дозволе у
складу са издатим локацијским условима.

Поступајући по поднетом захтеву овај орган је утврдио да нису испуњени
формални услови за поступање по поднетом захтеву из следећих разлога :
Уз захтев није приложена сва документција прописана Законом и подзаконским
актима донетим на основу Закона и недостаје следећа документација:
-Уговор о успостављању права службености за приступ разводном постројењу
РП 10kV, мерној опреми и опреми за даљински надзор ради одржавања исте,
-Уговор о реконструкцији ЕЕО, чије закључење је захтевано као додатни услов
за могућност изградње објекта у издатим условима за пројектовање и прикључење ОДС
„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Булевар ДР Зорана Ђинђића 46А Ниш, број Д.10.1257091/1-17 од 02.10.2017. године, приложеним уз захтев, које је инвеститор прибавио
ван обједињене процедуре складу са Уредбом о локацијским условима и законом којим
се уређује енергетика,
-Приложена сагласност број 07-5747/2 од 30.10.2013.године, за установљавање
права службености пролаза и превоза преко кп.бр. 3789/1 КО Љуберађа ради пролаза и
превоза до кп.бр. 3073 КО Љуберађа, за потребе изградње и коришћења МХЕ
„Љуберађа“ није потврђена од стране надлежног Јавног бележника у складу са Законом о
јавном бележништву.
У оквиру приложене техничке документације постоје следећи недостаци :
-Подаци у Изводу из пројекта за грађевинску дозволу нису у складу са издатим
локацијским условима.
Траса цевовода од Т5 до Т6, од Т6 до Т7 и од Т9 до Т11 је померена у односу на
трасу у идејном решењу на основу кога су издати локацијски услови односно
одступљено је од издатих услова ималаца јавних овлашћења за укрштање и паралелно
вођење цевовода са постојећим објектима линијске инфраструктуре и саобраћајницом на
кп.бр. 5415 КО Радињинце и кп.бр. 3785 и 3078 КО Љуберађа - услови ЈКП Комуналац
Бабушница.
У Изводу из пројекта, графичком прилогу-ситуацији, подаци о катастарским
парцелама нису у складу са подацима из текстуалног дела.
Чланом 18. истог Правилника прописано да уколико нису испуњени формални
услови за даље поступање по захтеву прописани чл. 17. овог Правилника, надлежни
орган захтев одбацује Закључком у року од 5 радних дана од дана подношења захтева уз
навођење свих недостатака.
На основу овако утврђеног чињеничног стања, применом одредби члана 8ђ
Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10 24/11, 121/12,
42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/15), чл. 17. и 18. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/2015 и 96/2016),
одлучено је као у диспозитиву овог Закључка.
Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а
најкасније 30 дана од дана његовог објављивања 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 плаћа административна
такса, а сходно члану 18. став 4. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/15 и 96/2016).

Правна поука: Против овог закључка може се изјавити приговор Општинском
већу општине Бабушница у року од 3 дана од дана достављања закључка са доказом о
уплати накнаде у износу од 220 динара, на рачун 840-742351843-94 са позивом на број
97 80-006, преко Одељења за привреду и финансије-Одсека за привреду, урбанизам,
комунално-стамбене, имовинске и инспекцијске послове Општинске управе општине
Бабушница .
Закључак доставити:
- подносиоцу захтева
- архиви и објавити на веб-сајту општине Бабушница
Референт,
Небојша Николић
Шеф одсека,
Владан Савић, дипл.грађ.инж.

