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Бабушница
Општинскa управa општине Бабушница, Одељење за привреду и финансије Одсек
за привреду, урбанизам, комунално-стамбене, имовинске и инспекцијске послове,
решавајући по захтеву за издавање локацијских услова „МИНЕ ИНВЕСТ“ д.о.о.
Аранђеловац, Други српски устанак 46, МБ 20495022, поднетог преко пуномоћника
Привредног друштва ,,ИВЕКС ПЛУС,, д.о.о. из Бабушнице, ул. Живојина Николића Брке
30, МБ 20532033, ПИБ 106085801, 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 8. став1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Службени гласник РС“ број113/2015, 96/2016 и 120/2017) доноси:
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање локацијских услова за изградњу објекта
Мале хидроелектране у селу Љуберађа, општина Бабушница, 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 и кп.бр. 3586,
3587, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3789/1, 3785, 3789/3, 3789/4, 3048, 3051,
3052, 3053, 3056, 3058, 3063, 3078, 3065, 3066, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073 КО Љуберађа,
поднет овом органу 12.04.2018. године, због неиспуњености формалних услова за даље
поступање по истом.
Образложење
„МИНЕ ИНВЕСТ“ д.о.о. Аранђеловац, Други српски устанак 46, МБ 20495022,
ПИБ 105965414, преко пуномоћника ,,ИВЕКС ПЛУС,, д.о.о. из Бабушнице, ул. Живојина
Николића Брке 30, МБ 20532033, ПИБ 106085801, поднео је овом органу дана 12.04.2018.
године, под бројем ROP-BAB-9253-LOC-1/2018, захтев за издавање локацијских услова
изградњу објекта Мале хидроелектране у селу Љуберађа, општина Бабушница, категорије
Г, класификациони број 230201, на наведеним катастарским парцелама у КО Радињинце и
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 6. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/15, 96/2016 и 120/2017), прописано је да се
уз захтев за издавање локацијских услова прилаже :
1) Идејно решење, израђено у складу са правилником којим се уређује садржина
техничке документацоје;
2) Доказ о плаћеној административној такси за подношење захтева и накнади за
Централну евиденцију.
Чланом 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/15, 96/16 и 120/2017) одређено је да
надлежни орган по пријему захтева за издавање локацијских услова проверава испуњеност
формалних услова за поступање по том захтеву, односно проверава да ли је : надлежан за
поступање по захтеву, да ли је захтев поднет у прописаној форми и да ли садржи све
прописане податке, да ли је уз захев приложено идејно решење, да ли је уз захтев приложен
доказ о уплати прописане таксе и накнаде.
У овој фази поступака надлежни орган проверава и да ли идејно решење садржи
податке потребне за издавње локацијских услова.
Поступајући по поднетом захтеву овај орган је утврдио да нису испуњени
формални услови за поступање по поднетом захтеву из следећих разлога :
-У приложеном Идејном решењу у текстуалном делу Пројекта хидротехничких
инсталација у основним подацима о објекту нису усклaђени подаци о катастарским
парцелама на којима се налази цевовод, у седмом пасусу који се односи на цевовод
нису наведене све парцеле односно постоји неусаглашеност.
Уз Идејно решење није приложена хидролошка студија водотока у склду са
чланом 41. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења
контроле техничке документације према класи и намени објекта („Службени гласник
РС“ број 23/2015, 77/2015, 58/2016 и 96/2016), и чланом 2. став 2. тачка 2. Правилника о
садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку
издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе
(„Службени гласник РС“ број 72/2017).
Чланом 8. истог Правилника прописано да уколико нису испуњени формални
услови за даље поступање по захтеву прописани чл. 7. овог Правилника, као и када Идејно
решење не садржи податке потребне за издавање локацијских услова, 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), члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017), 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, недоставља се документација
поднета уз захтев који је одбачен нити поново плаћа административну таксу за подношење
захтева и накнаду наведену у шлану 6. став 2. тачка 2) Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 113/15, 96/2016
и 120/2017).
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, комуналностамбене, 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

