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Република Србија 

Општина Бољевац 

Општинска управа општине Бољевац 

Одељење за урбанизам, обједињену процедуру  

и извршења, имовинско правне  

послове и послове јавних набавки 

Одсек за примену обједињене процедуре 

заводни број: ROP-BOL-39395-CPI-1/2017 

интерни број: 351-1555/2017-III-02 

Датум: 26.12.2017. година 

Б О Љ Е В А Ц 

 

 

Одељење за урбанизам, обједињену процедуру и извршења, имовинско правне послове и 

послове јавних набавки, Одсек за примену обједињене процедуре, решавајући по захтеву 

поднетом путем ЦЕОП система, предузећа „Energo co. 2015“ д.о.о. Суботица за издавање 

Решења о грађевинској дозволи за изградњу Мини хидроелектране у К.О. Сумраковац и 

К.О. Злот (1.), а на основу чл. 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 чл. 18. 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 бр. ROP-BOL-39395-CPI-1/2017 од 20.11.2017.године (интерни 

број:351-1555/2017-III-02) поднет путем ЦЕОП система, за издавање Решења о грађевинској 

дозволи за изградњу Мини хидроелектране-Машинска кућа и јаз са одводном и доводном 

вадом на К.П. бр. 2254/3 К.О. Сумраковац и водозахват на К.П. бр. 5194/2, 4879 и 4873/2 К.О. 

Злот (1.), предузећа „Еnergo co. 2015“ д.о.о. Суботица, ул. Јована Микића бр. 186/б 

(МБ:21130982, ПИБ:109137019), као НЕПОТПУН, из разлога што није приложена сва 

документација прописана Законом о планирању и изградњи и подзаконским актима 

донетим на основу Закона. 

 Потребно је приложити следећу документацију, израђену од стране овлашћеног 

пројектатнског бироа, а у складу са  Правилником о садржини, начину и поступку израде и 

начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. 

гласник РС“, бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016 и 67/2017) и у складу са свим техничким 

условима и Енергетском дозволом: 

1. пројекат за грађевинску дозволу, 

2. извод из пројекта за грађевинску дозволу, 

3. важећи споразум о месној надлежности између Општинске управе Бољевац и 

Општинске управе Бор, 

4. Катастарско топографски план наведених катастарских парцела, оверен од 

овлашћене геодетске организација. 

Ако подносилац из става 1. овог закључка у року од 10 (десет) дана од пријема овог 

закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници 

општине Бољевац, поднесе нов, усаглашен, захтев и отклони све недостатке из става 2. овог 

закључка, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен. 
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Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење 

усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је 

одбачен. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Војинић Илија, дипл.инж.геодезије (ЈМБГ:0708950753326), по овлашћењу предузећа 

„Еnergo co. 2015“ д.о.о. Суботица, поднео је овој Управи захтев бр. ROP-BOL-39395-CPI-1/2017 

(интерни: 351-1555/2017-III-02) од 20.12.2017. године за издавање Решења о грађевинској 

дозволи за изградњу Мини хидроелектране-Машинска кућа и јаз са одводном и доводном вадом 

на К.П. бр. 2254/3 К.О. Сумраковац и водозахват на К.П. бр. 5194/2,4879 и 4873/2 К.О. Злот (1.) 

Уз захтев је приложена следећа документација: 

1. Извод из пројекта МХЕ „Сумраковац“-Машинска кућа и јаз са одводном и доводном 

вадом на К.П. бр. 2254/3 К.О. Сумраковац и водозахват на К.П. бр. 5194/2, 4879 и 

4873/2 К.О. Злот (1.), са техничком контрлом, оверен од стране главног пројектанта 

Јанићијевић Зорана, дипл.грађ.инж. са лиценцом бр. 314 1420 03; 

2. Овлашћење предузећа „Еnergo co. 2015“ д.о.о. Суботица бр. IV-03/V-035-1/2016-10509 

од 16.12.2016. године оверено код Градске управе града Суботице, Секретаријат за 

општу управу и заједничке послове, дато Војнић Илији из Бољевца; 

3. Локацијски услови бр. ROP-LOCH-024850/2017 (353-1/2017-III-02) од 22.03.2017. 

године за КП бр. 2254/3 КО Сумраковац, издати од стране ОУ Општине Бољевац; 

1. Локацијски услови бр. ROP-BOR-7578-LOC-1/2017 (350-3-9/2017-III/05) од 

30.05.2017. године за КП бр. 5194/2, 4879 и 4873/2 КО Злот 1, издата од стране ОУ 

Бор; 

2. Решење о енергетској дозволи бр. 312-01-00803/2017-06 од 07.08.2017. године издато 

од стране Министарства рударства и енергетике, Београд; 

3. Споразум ОУ Општине Бољевац и ОУ Општине Бор, заведен под бр. 02-16/2016-III-01 

од 04.02.2016. године код ОУ Бољевац и заведен под бр. 02-1/2016-III-01 од 

05.02.2016. године код ОУ Бор; 

4. Решење о утврђивању потребе за израдом студије процене утицаја на животну 

средину бр. 501-80/2017-III-01 од 28.11.2017. године, издато од стране ОУ Бољевац; 

5. Доказ о уплати таксе за ЦЕОП; 

6. Доказ о уплати републичке административне таксе. 

У складу са чланом 16. и 17. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем (''Сл. гласник РС'', бр. 113/2015 и 96/2016), са Правилником о садржини, 

начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и 

намени објекта („Сл. гласник РС“, бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016 и 67/2017) и увидом у 

приложену докуметацију утврђено је да није приложена следећа документација: 

- пројекат за грађевинску дозволу израђен од одвлашћеног пројектанског бироа, 

- извод из пројекта за грађевинску дозволу израђен од одвлашћеног пројектанског 

бироа, 

- важећи споразум о месној надлежности између Општинске управе Бољевац и 

Општинске управе Бор потписан на основу важећих локацијских услова издатих од 

стране Општинске управе Бољевац и Општиске управе Бор, 

- Катастарско топографски план наведених катастарских парцела, оверен од 

овлашћене геодетске организације. 

Потребно је уз нов усаглашен захтев доставити документацију наведену у ставу 2. овог 

закључка. 
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Ако подносилац захтева, предузеће „Еnergo co. 2015“ д.о.о. Суботица, у року од 10 

(десет) дана од пријема овог закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на 

интернет страници општине Бољевац, поднесе нов, усаглашен, захтев и отклони све недостатке 

из овог закључка, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен.  

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног 

захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен. 

 

На основу напред наведеног и у складу са Законом 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 чл. 29. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Сл. гласник РС'', бр. 113/2015 и 

96/2016), закључено је као у диспозитиву Закључка. 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог закључка може се уложити жалба Министарству 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, Нишавски управни округ у 

Нишу, у року од 8 (осам) дана од дана пријема истог.             

Жалба се подноси преко портала: https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/, таксирана са 

460,00 динара републичке административне таксе. 

 

Решење доставити:    

- подносиоцу захтева, 

- Грађевинској инспекцији, 

- Општини Бољевац, 

- Заводу за заштиту природе, Канцеларија Ниш, 

- ЕПС Дистрибуцији, Огранак Електродистрибуција Зајечар, 

- ЈВП „Србијаводе“ Београд, 

- ЦЕОП систему за објављивање, 

- Архиви Општинске Управе Бољевац.   

                                                                                               

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

Нели Ђорђевић 

 


