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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА БОЉЕВАЦ 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Одељење за урбанизам, обједињену процедуру 
и извршења, имовинско правне послове и послове јавних набавки 
Одсек за примену обједињене процедуре 
Заводни број: ROP-BOL-439-LOC-1/2017 
Број:353-1/2017-III-02 
Датум: 17.01.2017. година 
Б О Љ Е В А Ц 
 

Општинска управа општине Бољевац, Одељење за урбанизам, обједињену 
процедуру и извршења, имовинско правне послове и послове јавних набавки, 
Одсек за примену обједињене процедуре, решавајући по захтеву привредног 
друштва ENERGO CO. 2015 d.o.o., ул. Јована Микића 186/б, Суботица, преко 
пуномоћника Војнић Илије из Бољевца, за издавање Локацијских услова за 
изградњу мини хидроелектране на К.П. бр. 2254/3 К.О. Сумраковац, на основу 
члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 
81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука Ус, 50/2013-
одлука УС, 98/2013-одлука УС,132/2014 и 145/2014) и члана 8. став 1. Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Сл. гласник РС'', 
бр. 113/2015 и 96/2016) доноси 
  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
       ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање Локацијских услова за изградњу 
мини хидроелектране на К.П. бр. 2254/3 К.О. Сумраковац, подносиоца захтева 
привредног друштва ENERGO CO. 2015 d.o.o., ул. Јована Микића 186/б, 
Суботица (МБ: 21130982, ПИБ: 109137019), због неиспуњености формалних 
услова за поступање по истом. 
 

Уочени су следећи недостаци: 
1. Идејно решење није усклађено са Урбанистичким пројектом за изградњу 

МХЕ "СУМРАКОВАЦ УЗВОДНО" на КП бр. 2254/3, 2254/4 и 8105 КО 
Сумраковац, који је потврђен бројем 353-49/2013-III-02 од 25.10.2013. 
године у погледу урбанистичких параметара (заузетост и изграђеност); 

2. Ускладити фасаде машинске куће са архитектронском разрадом локације 
МХЕ "СУМРАКОВАЦ УЗВОДНО" из Урбанистичког пројекта; 

3. Идејним решењем обрадити и део одводне и доводне ваде која је 
третирана Урбанистичким пројектом бр. 353-49/2013-III-02 од 25.10.2013. 
године; 

4. Идејно решење ускладити са Правилником о садржини, начину и 
поступку израде и начин вршења контроле техничке документације 
према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", бр. 23/2015, 
77/2015, 58/2016 и 96/2016) односно на Ситуационом плану приказати 
габарит и димензије објекта, карактеристичне висинске коте, удаљености 
од суседних парцела и суседних објеката; 

5. Идејно решење ускладити са Прилогом 10. Правилника о садржини, 
начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", 
бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016 и 96/2016) за потребе прибављања Водних 
услова; 
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6. За потребе прибављања Водних услова, потребно је приложити 
Информацију о локацији а на основу Правилника о садржини и обрасцу 
захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку 
издавања водних услова (''Сл. гласник РС'', број 74/2010,116/12 и 58/14) и 
Упутства о начину поступања надлежних органа и ималаца јавних 
овлашћења који спроводе обједињену процедуру у погледу водних аката 
у поступцима остваривања права на градњу (број: 110-00-163/2015-07, од 
19.05.2015. године); 

7. За потребе прибављања Мишљења републичког хидрометеоролошког 
завода Србије (РХМЗ), на основу којег се издају Водни услови, потребно 
је приложити хидролошку студију и 

8. Платити накнаду за издавање локацијских услова у износу од 7.290,00 
динара. 

 
НАЛАЖЕ СЕ подносиоцу захтева да у року од 10 (десет) дана од дана 

пријема закључка, а најкасније 30 (тридесет) дана од дана објавјављивања на 
интернет страници Општине Бољевац, поднесе усаглашени захтев. 

 
Подносилац захтева може само једном искористити право на 

подношење усаглашеног захтева без обавезе достављања документације 
поднете уз захтев који  је одбачен и поновног плаћања адмнистративне таксе 
за подношење захтева и накнаде наведених у члану 6. став 2. тачка 2) 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем (''Сл. гласник РС'', бр. 113/2015 и 96/2016).  

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Привредно друштво ENERGO CO. 2015 d.o.o., ул. Јована Микића 186/б, 
Суботица (МБ: 21130982, ПИБ: 109137019), преко пуномоћника Војнић Илије из 
Бољевца, по пуномоћју бр. IV-03/V-035-1/2016-10509 од 16.12.2016. године, 
поднело је захтев путем система централне евиденције обједињене процедуре 
(ЦЕОП), заведен бројем ROP-BOL-439-LOC-1/2017 од 11.01.2017. године (интерни 
број: 353-1/2017-III-02 од 13.01.2016. године) за издавање Локацијских услова за 
изградњу мини хидроелектране на К.П. бр. 2254/3 К.О. Сумраковац. 

 
Уз захтев приложена је следећа документација: 
- Идејно решење; 
- Катастарско-топографски план за К.П. бр. 2254/3, 2254/4, дела 8105 и бр. 

2213/1 К.О. Сумраковац; 
- Мишљење број 8У.1.1.0-Д-10.01-293580/32016 од 29.11.2016. о условима за 

прикључење хидроелектране "Сумраковацузводно", општина Бољевац на 
ДЕЕС, издато од стране ОДС "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" ДОО Београда, огранак 
"Електродистрибуција Зајечар"; 

- Доказ о уплати накнаде за издавање локацијских услова у износу од 7.710,00 
динара и  

- Доказ о уплати накнаде за Централну евиденцију. 
 

Увидом у сву приложену документацију утврђено је да приложено Идејно 
решење није усклађено са Урбанистичким пројектом за изградњу МХЕ 
"СУМРАКОВАЦ УЗВОДНО" на КП бр. 2254/3, 2254/4 и 8105 КО Сумраковац, који 
је потврђен бројем 353-49/2013-III-02 од 25.10.2013. године у погледу 
урбанистичких параметара и у погледу архитектонског обликовања машинске куће 
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и да није урађено у складу са Правилником о садржини, начину и поступку 
израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и 
намени објеката ("Службени гласник РС", бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016 и 
96/2016) односно на Ситуационом плану нису приказани габарити и димензије 
објекта, карактеристичне висинске коте, удаљености од суседних парцела и 
суседних објеката. Такође, идејним решењем није обрађен део ваде-канала који се 
простире на К.О. Сумраковац а који је третиран Урбанистичким пројектом бр. 353-
49/2013-III-02 од 25.10.2013. године. 

С обзиром да се ради о објекту за које потребно прибавити Водне услове, 
прегледом документације утврђено је да Идејно решење није усклађено са 
Прилогом 10. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин 
вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката 
("Службени гласник РС", бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016 и 96/2016).  

Такође, на основу Правилника о садржини и обрасцу захтева за 
издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних 
услова (''Сл. гласник РС'', број 74/2010,116/12 и 58/14) и Упутства о начину 
поступања надлежних органа и ималаца јавних овлашћења који спроводе 
обједињену процедуру у погледу водних аката у поступцима остваривања 
права на градњу (број: 110-00-163/2015-07, од 19.05.2015. године), за потребе 
прибављања Водних услова, потребно је приложити Информацију о локацији и 
хидролошку студију која је потребна за издавање Мишљења РХМЗ-а на основу 
којег се издају Водни услови.  

Потребно је платити износ од 7.290,00 динара на име накнаде за издавање 
локацијских услова за изградњу мини хидроелектрана која, на основу Тарифе 
општинских такси и накнада за услуге које врши Општинска управа Бољевац, 
износи 15.000,00 динара. 

 
На основу напред наведеног а у складу са чланом 8ђ. Закона о планирању и 

изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука Ус, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука 
УС,132/2014 и 145/2014) и чланом 8. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем (''Сл. гласник РС'', бр. 113/2015 и 
96/2016), одлучено је као у диспозитиву Закључка. 
 
 
          ПРАВНА ПОУКА: Против овог Закључка може се уложити приговор 
Општинском већу општине Бољевац у року од 3 (три) дана од дана пријема истог.             
          Приговор се подноси путем система централне евиденције обједињене 
процедуре (ЦЕОП). 
 
 
Закључак доставити:    

 Привредном друштву ENERGO CO. 2015 d.o.o., из Суботице, 
 За објављивање кроз ЦЕОП систем и 
 Архиви општине Бољевац. 

 
 
 
 
 

Саветник - Урбаниста 
 

Жаклина Добрић, дипл.инж.арх. 
 


