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Тел. 851-224, лок.113
Општинска управа општине Бела Црква, Оделење за урбанизам, привреду и инспекцијске
послове, поступајући по усаглашеном захтеву правног лица “HIDDRO SPOREA ŽIVOJIN“доо
из Беле Цркве, ул. Жарка Зрењанина бр. 5, MБ 20708549, у својству носиоца инвестиције,
поднетог преко пуномоћника Зорана Бутулије, из Београда, за издавање измену локацијских
услова за реконструкцију спојног канала без преливног прага за потребе изградње МХЕ
Јаруга, бр. ROP-BCR-12752-LOCH-2/2017, 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 и 96/2016),
Правилника о класификацији објекта (Сл.гласник РС,бр.22/2015), Уредбе о локацијским
условима (“Службени гласник РС” бр.35/2015 и 114/15), 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.30/2010 и 18/2016), и чл.16. Одлуке о општиској управи
(„Сл.лист Општине Бела Црква“ бр.10/2008), доноси :

ЗАКЉУЧАК
Одбацује се усаглашени захтев инвеститора, правног лица “HIDDRO SPOREA ŽIVOJIN“д.о.о.
из Беле Цркве, ул. Жарка Зрењанина бр. 5, за издавање измену локацијских услова за
реконструкцију објекта спојног канала без преливног прага за потребе изградње МХЕ Јаруга,
бр. ROP-BCR-12752-LOCH-2/2017, због недостатака у садржини достављеног Идејног
решења бр. Е бр: PR/МHE - ЈАR/16 , IDR-S3, од априла 2017.године.
Образложењe
Инвеститор “HIDDRO SPOREA ŽIVOJIN“ doo из Беле Цркве, ул. Жарка Зрењанина бр. 5,,
поднеo је овом органу кроз ЦИС 24.05.2017. године, преко пуномоћника Зорана Бутулије, из
Београда , усаглашени захтев за издавање измену локацијских услова за реконструкцију
објекта: заведен под бројем ROP-BCR-12752-LOCH-2/2017.
Уз захтев инвеститор је приложио следеће електронске документе у пдф формату:
1. Доказ о уплати накнаде за Централну евиденцију
2. Републичку административну таксу.
2. Доказ о уплати административне таксе за израду локацијских услова.
3. Идејно решење, урађено у pdf од стране ” NETINVEST“ d.o.o., Trg Nikole Pašića 1, Beograd,
MB 06204201, oвлашћени заступник Зоран Бутулија , одговорни пројектант Божица Сандић,
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дипл.инж.грађ., (лиценца број 313 4853 03), број техничке документације Е бр: PR/МHEЈАR/16 , IDR-S3, од априла 2017. године.
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.
Чланом 8. став 2. овог Правилника , надлежни орган ће захтев за издавање локацијских услова
одбацити закључком и када идејно решење не садржи податке потребне за издавање
локацијских услова, уз навођење свих недостатака, односно разлога за одбацивање, не
упуштајући се у оцену техничке документације у складу са одредбом члана 8ђ Закона о
планирању и изградњи.
У складу са Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем:
1. Путем ЦИС-а , обједињеном процедуром ово одељење се обратило имаоцу јавних
овлашћења Јавном водопривредном предузећу „ Воде Војводине“, Нови Сад, Булевар
Михајла Пупина 25, са захтевом за издавање водних услова за реконструкцију и санацију
предметног објекта и добила следећи одговор бр: I – 684/5-17 oд 12 jуна 2017.године ,
подпроцес ROP-BCR-12752-LOCH-2-HPAP-4/2017, дa je достављени захтев непотпун.
-У Одговору на страни 3. стоји: Напомињемо да је Инвеститор, од стране нашег
предузећа дописом бр. I-18/25-17 од 13.02.2017.год., обавештен да је документација која
нам је достављена - Извод из главног пројекта снабдевања водом деривационог канала
Јаруга из реке Нере за потребе наводњавања и изградње мале хидроелектране у оквиру
санације и реконструкције Јаруге, прослеђена Министарству пољопривреде и заштите
животне средине - Републичкој дирекцији за воде Београд, уз захтев да се одржи састанак
стручњака у оквиру Мешовите комисије. У оквиру истог дописа, инвеститор је
обавештен да се после исходовања сагласности Румунске стране обрати надлежном
органу за издавање локацијских услова у поступку обједињене процедуре.
Сходно наведеном, ово Предузеће није у могућности да вам изда тражени документ
док се не прибави сагласност румунске Стране за све планиране радове на каналу Јаруга
и реци Нери на сектору од заједничког значаја.
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2. Такође путем ЦИС-а , обједињеном процедуром ово одељење се обратило имаоцу јавних
овлашћења Покрајинском заводу за заштиту природе , ( Завод) Нови Сад, Радничка 20 а,
са захтевом за издавање услова заштите природе , за извођење радова на
реконструкцији и санацији спојног канала на катастарској парцели број 5037/1 и 5037/2,
К.О. Кусић 1, и добила следећи документ – РЕШЕЊЕ бр: 03 – 1355/2 oд 13 jуна
2017.године , подпроцес ROP-BCR-12752-LOCH-2-HPAP-6/2017, којим се одбија захтев
за услове заштите природе за предметне радове као неоснован.
У образложењу стоји : Након увида у Регистар заштићених подручја који води Завод,
планирани спојни канал са преливним прагом се налази унутар корита реке Нере, на
простору унутар заштићеног подручја Предела изузетних одлика „Караш-Нера“, ( Сл.
лист АПВ 14/2015), под режимом III степена заштите.
Достављеном студијом није приказано стање акватичног и приобалног екосистема,
а није урађена ни хидробиолошка студија, како је прописано у Решењу са условима
овог Завода бр. 03-1323/2 од 12.08.2014.године.
Завод се позива на чланове 8. , 9. и 18. Закона о заштити природе ( „Сл.гласник РС“,
3672009,88/2010,9172010-испр.и 1472016), и на Уредбу о еколошкој мрежи
(„СЛ.гласник РС“ , бр.102/2010), којом Река Нера са својим обалним појасом односно,
предметне парцеле број 5037/1 и 5037/2, К.О. Кусић 1,представља еколошки коридор од
међународног значаја у Р. Србији.
Чланом 12.став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем, прописано је да ако ималац јавних овлашћења достави надлежном органу обавештење да
не може да изда услове за пројектовање или прикључење због недостатака у садржини идејног
решења достављеног уз захтев за издавање локацијских услова, надлежни орган без одлагања
одбацује захтев за издавање локацијских услова у складу са чланом 8. став 2. овог правилника.
На основу горе изложеног, имајући у виду да за поступање по захтеву нису испуњени 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 и 96/2016), донео закључак
којим се одбацује предметни усаглашени захтев за издавање локацијских услова :
ROP-BCR-12752-LOCH-2/2017.
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, сходно чл.8. став7. Правилника.
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
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