Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено - комуналне делатности
Градске управе града Краљева, решавајући по захтеву “TCON” d.о.о. из Београда,
Булевар уметности 27/1-лок 27, поднетом преко пуномоћника Костић Луке из Ниша,
Нишка Бања, Улица Краљевића Марка бр.6, за издавање локацијских услова за
изградњу МХЕ (мале хидроелектране) „Градина“ на Краљској реци, на кат. парцелама
бр. 1555, 691, 692, 693/1, 693/2, 694, 695, 697, 700 и 640 све КО Тадење на локацији
Косурићи код Ушћа, на основу чланова 8ђ и 53а Закона о планирању и изградњи (''Сл.
гласник РС'' бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС,
50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14), чланова 3, 7. и 8. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Сл. гласник РС''
бр.113/15 и 96/16), члана 14. Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр.
35/15 и 114/15) и члана 210. Закона о општем управном поступку (''Сл.лист СРЈ''
бр.33/97, 31/01 и "Сл.гласник РС" бр.30/10), доноси:
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев “TCON” d.о.о. из Београда, Булевар уметности 27/1-лок
27, ПИБ 107996795, за издавање локацијских услова за изградњу МХЕ (мале
хидроелектране) „Градина“ на Краљској реци, на кат. парцелама бр. 1555, 691, 692,
693/1, 693/2, 694, 695, 697, 700 и 640 све КО Тадење на локацији Косурићи код Ушћа,
ЗБОГ НЕИСПУЊЕНОСТИ ФОРМАЛНИХ УСЛОВА ЗА ДАЉЕ ПОСТУПАЊЕ.
Овај закључак производи правно дејство уколико подносилац захтева у року од
10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана
објављивања на интернет страници Градске управе града Краљева, не поднесе
усаглашен захтев.
Образложење
Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено - комуналне делатности
Градске управе града Краљева, обратило се “TCON” d.о.о. из Београда, Булевар
уметности 27/1-лок 27, преко пуномоћника Луке Костића из Ниша, Нишка Бања, Улица
Краљевића Марка бр.6, за издавање локацијских услова за изградњу МХЕ „Градина“
на Краљској реци, на кат. парцелама бр. 1555, 691, 692, 693/1, 693/2, 694, 695, 697, 700
и 640 све КО Тадење на локацији Косурићи код Ушћа.
Уз захтев за издавање локацијских услова достављено је: идејно решење у
pdf формату, доказ о уплати републичке административне таксе и накнадe за ЦЕОП,
као и пуномоћје за подносиоца захтева.
Провером испуњености формалних услова за даље поступање по захтеву у
складу са чланом 8ђ. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'' бр. 72/09,
81/09-испр., 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13- Одлука УС, 98/13Одлука УС, 132/14 и 145/14) и члановима 7. и 8 Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем (''Сл. гласник РС'' бр.113/2015 и 96/2016),
утврђено је да нису испуњени формални услови, односно да:
- објекат МХЕ (мала хидроелектрана) „Градина“ је класе Г – инжењерски
објекат и класификационог броја: 222210 - цевовод, 215201 - бране и сличне
конструкције за задржавање воде за потребе хидроелектрана, 230201, – Електране,
односно објекти и опрема за производњу електричне енергије (хидроелектране),
- чланом 14. став 1. Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр.
35/2015 и 114/2015) прописано је да се за објекте класе Г (каква је и МХЕ „Градина“),
услови за пројектовање и прикључење у погледу прикључења на дистрибутивни
систем електричне енергије прибављају од јавног предузећа, односно привредног

друштва којем је поверено обављање ове делатности („Електродистрибуција“
Краљево),
- чланом 14. став 4. поменуте Уредбе о локацијским условима, утврђено је да
имаоци јавних овлашћења услове за пројектовање и прикључење издају искључиво на
захтев надлежног органа, осим за објекте који су у функцији производње, преноса и
дистрибуције електричне енергије, у којим случајевима услове за пројектовање и
прикључење у погледу прикључења на дистрибутивни, односно преносни систем
електричне енергије, не прибавља надлежни орган у оквиру обједињене процедуре,
већ инвеститор у складу са законом којим се уређује енергетика,
- и у другим поступцима за издавање локацијских услова за изградњу објеката
МХЕ, односно објеката класе Г и класификационог броја 230201 (електране) овом
Одељењу су, кроз обједињену процедуру, већ достављена обавештења од имаоца
јавних овлашћења - „Електродистрибуције“ Краљево, да исти не могу да издају услове
за пројектовање и прикључење МХЕ на дистрибутивни, односно преносни систем
електричне енергије, обзиром да се за овакву врсту објеката они прибављају у складу
са законом којим се уређује енергетика, односно да се издају ван обједињене
процедуре, а све сходно поменутом члану 14. став 4. Уредбе о локацијским условима,
- да, сходно наведеном, поднети захтев не садржи податке и доказе да су
поменути, а неопходни услови за пројектовање и прикључење у погледу прикључења
на дистрибутивни, односно преносни систем електричне енергије прибављени и
достављени уз предметни захтев.
Поред наведеног уз захтев није достављено и следеће:
- Графички део идејног решења у dwg или dwf формату, сходно члану 3.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.
гласник РС“, бр.113/15 и 96/16);
- Идејно решење није потписано квалификованим електронским потписом од
стране одговорног пројектанта електроенергетских инсталација и одговорног
пројектанта машинских инсталација, сходно Упутству – Формати електронских
докумената техничке документације и њихово достављање у ЦЕОП-у;
- Ситуациони план на прегледној подлози са уцртаним катастарским
парцелама преко којих се поставља цевовод као и положајем машинске здраде и
водозахвата на катастарској подлози, а сагласно члану 40. Правилника о садржини,
начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према
класи и намени објеката („Сл. гласник РС“, бр. 23/2015, 77/2015, 58/16 и 96/16);
- Решење о издавању водних услова надлежног органа које је наведено у
достављеној енергетској дозволи;
- Мишљење ОДС „Електродистрибуција“ Краљево;
- Услове за пројектовање и изградњу издате од стране имаоца јавних
овлашћења - „Електродистрибуције“ Краљево;
- Решење о условима заштите природе издато од стране Завода за заштиту
природе Србије (уколико је прибављено у претходном поступку);
- Услови у погледу мера заштите од пожара, издати од стране МУП РС,
Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Краљеву (уколико
је прибављено у претходном поступку).
Увидом у службену евиденцију која се води код овог Одељења утврђено је да
је већина ових докумената већ прибављена у претходном поступку издавања
локацијских услова по захтеву које је поднело исто правно лице и у овом поступку се
може тражити њихово обнављање.
Сходно наведеном, а на основу чланова 8ђ и 53а Закона о планирању и
изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12,
42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14) чланова 7. и 8.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.

гласник РС“, бр. 113/2015 и 96/2016), а у вези са чланом 14. став 4. Уредбе о
локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/2015 и 114/2015) ово Одељење је
утврдило да нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, па је
одлучило као у диспозитиву овог Закључка.
Овај закључак не производи правно дејство уколико подносилац захтева у року
од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана
објављивања на интернет страници Градске управе града Краљева, поднесе
усаглашен захтев и отклони све утврђене недостатке.
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 Градском већу града Краљева, у року од три дана од дана
достављања.
Приговор се предаје преко овог Одељења у два примерка, таксиран са
200,00динара градске административне таксе, уплаћене на жиро рачун број 840742241843-03, модел 97, позив на број 45-050, прималац: буџет града Краљева.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА,
Инт. број: 353-1-24/2017-06,
ЦИС број: ROP-KRA-5323-LOC-1/2017
дана 15.03.2017. године
Доставити:
-подносиоцу захтева,
-електронској архиви – ЦИС-у
ГЈ/МЛ/ДВ

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Звонко Ковачевић, дипл. грађ. инж.

