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 Република Србија                                     

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бела Црква 

Општинска Управа Бела Црква 

Одељење за урбанизам, привреду                              

и инспекцијске послове 

      Број предмета: ROP-BCR-10139-LOC-1/2018 

      Интерни број: 353-35/2018-05 

Дана:21.05.2018.године 

Бела Црква, Милетићева бр. 2 

Тел. 851-224, лок.113 

 

Општинска управа општине Бела Црква, Оделење за урбанизам, привреду и инспекцијске 

послове, поступајући по захтеву број: ROP-BCR-10139-LOC-1/2018, ПИК „ Јужни Банат “ доо, 

Бела Црква, МБ 08154848, ул. Екстравилан бб, Бела Црква, у својству носиоца инвестиције, 

поднетог преко овлашћеног пуномоћника Немање Мартића,  из Сомбора, за издавање 

локацијских услова за изградњу система за снабдевање водом ЗС„Језеро“ са водозахватом  на 

каналу  ДТД  - Банатска Паланка - Нови Бечеј,  на  територији  општине      Бела Црква, а на 

основу члана 8ђ,и члана 53а.- 57.  Закона о планирању и изградњи  (“Сл гласник РС”, бр. 72/09, 

бр.81/09 - бр.64/ 2010 , бр.24/ 2011, бр.121/ 2012, бр.42/ 2013 , бр.50/ 2013 , бр. 98 / 2013, и бр.132/1 

и 145/14), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

(Сл.гласник РС бр.113/2015, 96/2016 и 120/2017),  Уредбе о локацијским условима (“Службени 

гласник РС” бр.35/2015, 114/15 и 117/2017), Правилника о садржини, начину и поступку израде 

и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (“Службени 

гласник РС” бр.23/15, 77/15, 58/16, и 96/16), чл.146, Закона о општем управном поступку («Сл. 

Гласник РС » бр.18/2016), и чл.17. Одлуке о општиској управи („Сл.лист Општине Бела Црква“ 

бр. 7/2017), доноси :  

                                                ЗАКЉУЧАК 

 
Одбацује се захтев инвеститора , број ROP-BCR-10139-LOC-1/2018,  ПИК „ Јужни Банат “ доо, 

Бела Црква, МБ 08154848, ул. Екстравилан бб, за издавање локацијских услова за изградњу 

система за снабдевање водом ЗС „Језеро“ са водозахватом  на каналу  ДТД  - Банатска Паланка - 

Нови Бечеј,  на  територији  општине Бела Црква, на катастарским парцелама број: 

 894, 896, 897, 898, 902 , 887, 2644/1,  2644/2, 2644/3, 2644/10, 2644/4 , 2644/5, 2644/6 , 2644/7, 

2644/8, 2645/2, 2648/3, 2648/1, 2655, 2751/2, 2751/1, 2750/3, 3787/5, 3787/1, 3787/4, 3919/2 , 4983, 

3919/1, 3920/3 3921/1,4003/1,4004/1, 4166, 4167/1, 4189, 4190/1, 4256, 4257/1, 4998, 4235, 4236, 

4237, 4238,4239,  4240, 4241, 4242, 4252,4248/1,4249, 4251/1, 4251/1, 4251/1, 4253, 4254, 4261/2, 

4262, 4263, 4264, 4265, 4266,  К.О.Врачев Гај I ; 

 

 965 , 918/2 , 919, 920/3, 922, 924, 925, 926, 927/2,  928/1, 928/2, 928/3, 930, 931, 932, 933, 936/1,     

 937, 938/2, 940/2,  941,  942,  948, 951,958/1, 958/2,  959, 960/1, 960/2,  960/3, 961/1, 961/2,  962, 

 K.O. Kajтасово; 

 

 3218, 3201/2 , К.О.Дупљаја; 
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јер нису испуњени услови за даље поступање , због недостатака у садржини идејног решења 

достављеног уз захтев за издавање локацијских услова, утврђених обавештењем од стране имаоца 

јавног овлашћења ЕПС Дистрибуције, Огранак Електродистрибуција Панчево . 

 

                                                        О б р а з л о ж е њ e  

 

       Инвеститор ПИК „ Јужни Банат “ доо, Бела Црква, МБ 08154848, ул. Екстравилан бб, 

поднеo је овом органу кроз ЦИС 20.04.2018. год., преко овлашћеног пуномоћника Немање 

Мартића,  из Сомбора, захтев  за издавање локацијских услова за изградњу система за 

снабдевање водом ЗС „Језеро“ са водозахватом  на каналу  ДТД  - Банатска Паланка - Нови 

Бечеј,  на  територији  општине Бела Црква, број предмета : ROP-BCR-10139-LOC-1/2018. 

 

 Уз захтев инвеститор је приложио следеће електронске документе у пдф формату: 

 

1. Доказ о уплати накнаде за Централну евиденцију и Републичку административну таксу, 

потписану електронским квалификованим потписом пуномоћника. 

 

2. Доказ о уплати општинске  накнаде стварних трошкова општинског органа за издавање 

Локацијских услова. 

 

3. Списак  катастарских парцела. 

 

4. Главна свеска ИДР-а, 0/18/04-01 - пројекта  система за снабдевање водом ЗС „ Језеро“. 

 

5. Прилог бр.10.( Посебан садржај Идејног решења за објекте за које се прибављају водни 

услови). 

 

6. Прилог бр.10. ( Посебан садржај Идејног решења за ЈП „ Путеви Србије“, за постављање 

инсталација у заштитном појасу државног пута I и II реда).   

  
7. Идејно решење пројекта – 3) Пројекат хидротехничких инсталација,  система за снабдевање 

водом ЗС „ Језеро“, урађено у pdf  и dwfx формату од стране : Биро „ Нептун ижењеринг “, 

доо, за пројектовање и изградњу хидрограђевинских објеката, ул. Максима Горког бр. 39, 

Нови Сад.  Одговорно лице пројектанта: Предраг Ивковић, дипл.инж.грађ., из Новог Сада. 

      Главни пројектант: Драгана Козомара, дипл.инж.грађ., број лиценце: 314 Е597 07, 

      ИДР  број: 18/04-01-H, од априла 2018.године. 

 

8. Идејно решење пројекта – 3) Пројекат електроенергетских инсталација,  система за 

снабдевање водом ЗС „ Језеро“, урађено у pdf  и dwfx формату од стране : Биро „ Нептун 

ижењеринг “, доо, за пројектовање и изградњу хидрограђевинских објеката, ул. Максима 

Горког бр. 39, Нови Сад.   Одговорно лице пројектанта: Предраг Ивковић, дипл.инж.грађ. 

       Одговорни  пројектант: Неђељко Бојанић, дипл.инж.ел., број лиценце: 350 7356 04, 

       ИДР  број: 18/04-01-Е, од априла 2018.године. 

 

9. Пуномоћје. 

 

10. У dwfx, формату: ИДР- Графички прилози свеска 3. 
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11. У dwfx, формату: ИДР- Електроенергетске инсталације свеска 4. 

  

Чланом 6. став 1. и 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем прописано је да се поступак за издавање локацијских услова покреће подношењем 

захтева надлежном органу кроз ЦИС. 

 Уз захтев се прилаже: 

 1) идејно решење, израђено у складу са правилником којим се уређује садржина техничке 

документације; 

 2) доказ о плаћеној административној такси за подношење захтева и накнади за Централну 

евиденцију.  

 

  Чланом 7. наведеног Правилника, прописано је да по пријему захтева за издавање локацијских 

услова надлежни орган проверава испуњеност формалних услова за поступање по том захтеву, 

односно проверава да ли је: 1) надлежан за поступање по захтеву; 2) захтев поднет у прописаној 

форми и да ли садржи све прописане податке; 3) уз захтев приложено идејно решење; 4) уз 

захтев приложен доказ о уплати прописане таксе и накнаде.  

 

   Чланом 8. Став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем, прописано је да ако нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, 

прописани чланом 7. овог правилника, надлежни орган захтев за издавање локацијских услова 

одбацује закључком уз навођење свих недостатака, односно разлога за одбацивање.  

 

 Сва акта која доносе, односно размењују, надлежни орган и имаоци јавних овлашћења у 

обједињеној процедури и/или ради употребе у тој процедури, као и други документи које 

подносилац захтева, надлежни орган и имаоци јавних овлашћења достављају у обједињеној 

процедури, доствљају се у форми електронског документа, у pdf формату, потписаном 

квалификованим електронским потписом. Изузетно од става 2. овог члана, техничка 

документација се доставља и у dwg или dwf формату, без обавезе дигиталног потписивања. 

- Када је прописана овера техничке документације, односно делова техничке документације, од 

стране пројектне организације, као и одговорног, односно главног пројектанта, потписом и 

печатом пројектне организације, односно личне лиценце, електронски документ из става 2. овог 

члана, поред тога што се потписује квалификованим електронским потписом одговорног лица 

пројектне организације, односно одговорног, односно главног пројектанта садржи и 

дигитализовани печат пројектне организације, односно личне лиценце.  

 

 Захтев бр; ROP-BCR-10139-LOC-1/2018, -  не испуњава услове за поступање по њему зато што: 

 

Поступајући по предмету орган је прибавио услове за пројектовање и прикључење од 

имаоца јавних овлашћења, међу њима и у поступку ROP-BCR-10139-LOC-1- HPAP-2/2018:  

  ОБАВЕШТЕЊЕ  број: 8.Ц.1.1. 0. –Д.07.15.- 126314-18, од 07.05.2018, год., од ЕПС 
Дистрибуције, Огранак Електродистрибуција Панчево, у коме наводе недостатке увидом  у 

Идејно решење поднетог захтева, па је за издавање њихових услова, неопходно  да доставите 

ново, усаглашено Идејно решење. 

 

1)  С обзиром да се ради о две пумпне станице,  на две локације , потребно је поднети два 

одвојена захтева за издавање Услова за пројектовање и прикључење . 

Један захтев за постојећи објекат црпне станице, а други за пумпну станицу која ће се 

изградити. 
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Необходно је у Идејном решењу у Главној свесци навести захтевану ОДОБРЕНУ 

СНАГУ, која може а и не мора бити једнака максималној једновременој снази. 

Потребно је навести ЕД број или број бројила, ако сте већ потрошач на ниском или 

средњем напону, да би видели са којом снагом располажете. 

 

2) Захтев за Водне услове  ROP-BCR-10139-LOC-1- HPAP-9/2018,  и  ИДР,  бр. 18/04-01 , 

Прилог 10., за објекте за које се прибављају Водни услови,  и Информација о локацији  

      издата од овог органа, није прослеђен надлежном органу , према Обавештењу од ЈВП „    

      Воде Војводине“, Нови Сад,  број: I-603/7-18, од 18 маја 2018 године. 

      За предметни заливни систем , Водне услове и Решење о водној дозволи, издаје  

      Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад. 

 

     За  потребе издавања Водних услова,  потребно је да инвеститор  уз  усаглашен захтев за    

     локацијске услове приложи и лист непокретности за парцеле на којима ће бити  изграђен  

     резервоар за  ЗС „ Језеро“.   

 

 

На основу горе изложеног, имајући у виду да за поступање по захтеву нису испуњени формални 

услови, овај орган је сагласно члану 8. став 1. и 2. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", број 113/2015,96/2016 и 120/2017), донео 

закључак којим се одбацује предметни захтев за  издавање локацијских услова  у Белој Цркви , 

заведен под  бројем:ROP-BCR-10139-LOC-1/2018. 

 

       Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема закључка, а најкасније 30 дана од 

дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, подносе усаглашени захтев, 

не доставља већ приложену документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново 

плаћа административну таксу и накнаду. Подносилац захтева може само једном искористити 

право на подношење усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз 

захтев који је одбачен и поновног плаћања административне таксе, односно накнаде. 

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог закључка, подносилац захтева може изјавити 

приговор општинском већу , преко Одељење за  за урбанизам, привреду и инспекцијске 

послове,  у року од три дана од дана достављања. 

 

Закључак се доставља: Подносиоцу захтева, архиви и објављује се на званичној интернет 

страници општине Бела Црква.  

 

Стручна и техничка обрада Татјана Брадваровић дипл.инг.арх. 

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                             Начелник Општинске управе 

                                                                       Томислав Дмитровић дипл.правник 

  

      

 


