Република Србија
ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам,
грађевинске,комуналностамбене, инспекцијске, и
имовинско-правне послове
Број: 353-1/2016-05
ROP-CTR-21049-LOC-1/2016
Датум: 29.08.2016. год.
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 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 MINI HYDRO INVESTMENTS - PROJECTS D.O.O. Београд- Нови
Београд, ул.Милутина Миланковића, бр.9б, поднетог преко пуномоћника HIDRO-TAN
D.O.O., Београд- Нови Београд, ул.Милутина Миланковића, бр.9б, за издавање
локацијских услова за изградњу мале хидроелектране за производњу електричне
енергије „ Видњиште“ општина Црна Трава, доноси,
ЗАКЉУЧАК
Одбацује се захтев инвеститора MINI HYDRO INVESTMENTS - PROJECTS D.O.O.
Београд- Нови Београд, матични број:
ПИБ:
поднешен од стране овлашћеног
пуномоћника HIDRO-TAN D.O.O., Београд-Нови Београд, матични број:
ПИБ:
за издавање локацијских услова за изградњу мале хидроелектране за
производњу електричне енергије „Видњиште“општина Црна Трава на катастарским
парцелама бр: 5419, 5215, 6614, 6615, 6611, 6612, 7997, 5213, 5214, 5212, 5253, 5255,
5205, 5372, 5374,5216 и 5419, све катастарска општина Градска, општина Црна Трава,
јер нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву и то:
- Техничка документација није урађена у складу са Правилником о садржини и
поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и
намени објеката ( „Службени гласник РС“ број: 23/2015) , Правилником о изменама и
допунама Правилника о садржини и поступку израде и начину вршења контроле
техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“ број:
77/2015), Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Службени гласник РС“ број: 113/2015.) и Упутством о форматима
електронским документима и њихово достављање ЦЕОП-у., из Априла 2016.године.Форма техничке документације, т.ј. графички део није урађен у формату dwg или
dwf.
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, не отклони све напред утврђене недостатке, донеће се
закључак којим се захтев одбацује као непотпун.
Подносилац захтева може само једном искористити право подношења
усаглашеног захтева без обавеза достављања документације поднете уз захтев који је
одбачен и поновног плаћања административне таксе, односно накнаде.
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Образложење
Инвеститор MINI HYDRO INVESTMENTS - PROJECTS D.O.O. Београд- Нови
Београд, матични број:
ПИБ:
поднео је дана 23.08.2016.године, захтев за
издавање локацијских услова за изградњу мале хидроелектране за производњу
електричне енергије „Видњиште“ општина Црна Трава, преко овлашћеног
пуномоћника HIDRO-TAN D.O.O., Београд-Нови Београд, матични број:
ПИБ:
и лица које заступа Мирјане Милановић-Деспотовић, дипл.инж.грађ. ЈМБГ:
, кроз
Централни информациони систем за електронско поступање, на катастарским
парцелама бр. 5419, 5215, 6614, 6615, 6611, 6612, 7997, 5213, 5214, 5212, 5253, 5255,
5205, 5372, 5374, 5216 и 5419, катастарска општина Градска, општина Црна Трава.
Уз захтев је приложено Идејно решење у pdf формату, израђено од стране HIDROTAN D.O.O., Београд-Нови Београд, број: 01-09/15.
Применом члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем, а у вези са чланом 7. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем, утврђени су следећи недостаци:
- Техничка документација није урађена у складу са Правилником о садржини и
поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и
намени објеката ( „Службени гласник РС“ број: 23/2015) , Правилником о изменама и
допунама Правилника о садржини и поступку израде и начину вршења контроле
техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“ број:
77/2015) и Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Службени гласник РС“ број: 113/2015.).
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.
Надлежни орган у складу са ставом 1. овог члана проверава искључиво испуњеност
следећих формалних услова: 1. надлежност за поступање по захтеву, односно пријави,
2. да ли је подносилац захтева, односно пријаве, лице које, у складу са овим Законом,
може бити подносилац захтева, односно пријаве, 3. да ли захтев, односно пријава
садржи све прописане податке, 4. да ли је уз захтев, односно пријаву приложена сва
документација прописана овим Законом и подзаконским актима донетим на основу
овог Закона, 5. да ли је уз захтев приложен доказ о уплати прописане накнаде,
односно таксе и 6. да ли су подаци наведени у изводу из пројекта, који је саставни део
захтева за издавање грађевинске дозволе, у складу са издатим локацијским условима.
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.
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На основу утврђеног чињеничног стања, 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, 132/14 и 145/14), члана 8, Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник
РС“ број 113/15) 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 MINI HYDRO INVESTMENTS - PROJECTS D.O.O.
Београд- Нови Београд, ул.Милутина Миланковића, бр.9б, поднешеног преко
пуномоћника HIDRO-TAN D.O.O., Београд- Нови Београд, ул.Милутина Миланковића,
бр.9б, за издавање локацијских услова за изградњу мале хидроелектране за
производњу електричне енергије „Видњиште“општина Црна Трава, донело је
Закључак као у диспозитиву.
Донети закључак производиће правно дејство уколико подносилац захтева у року
од 10 дана од пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана
објављивања на интернет страници Општине Црна Трава, не поднесе усаглашен
захтев.
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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