РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента - Општинска управа
Одељење за грађевинске и комуналне послове
Одсек за урбанизам, грађевинске послове и
комуналне послове
Број предмета: ROP-SEN-8531- LOC-1/2017
Заводни број у општини: 353-15/2017-IV/05
Дана: 05.04.2017. године
Сента
Општинска управа Општине Сента, Одељење за грађевинске и комуналне послове, Одсек за
урбанизам, грђевинске и комуналне послове, поступајући по захтеву НИС А.Д. , Нови Сад
Народног фронта бр. 12, поднетог преко пуномоћника „TIM – COP„ д.о.о. Темерин ул.
Партизанска бб, за издавање локацијских усалова, на основу чл.8 ђ Закона о планирању и
изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС,
24/2011, 121/12, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и
145/2014), члана 8 став 1,2 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем ("Сл.гласник РС", бр.113/2015, 96/2016) и чл. 210. Закона о општем
управном поступку ( „ Сл. Лист СРЈ „ бр. 33/1997 и 31/2001 у Сл. Гласник РС „ бр. 30/2010)
доноси:
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ се захтев за издавање локацијских услова под бр. ROP-SEN- 8531– LOC-1/2017 од
03.04.2017. године (евидентираног у писарници Општине Сента 353-15/2017-IV/05 ) за
изградњу подземног 20 kV прикључног кабловног вода и стуба трансформаторска станица
СТС Чантавир 400 kVA, 20 (10)/0.4 kV у Торњошу на к.п.бр. 2620/1, 7934/1, 2598/1, 2597/1,
2597/2, 2597/3 К.О. Торњош, због нису испуњени формалних услова за даље поступање по
захтеву.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дана 03.04.2017 године , НИС А.Д. , Нови Сад Народног фронта бр. 12 преко пуномоћника
„TIM – COP„ д.о.о. Темерин ул. Партизанска бб, обратио се овом Одељењу захтевом у форми
електронског документа за издавање локацијских условаза изградњу подземног 20 kV
прикључног кабловног вода и стуба трансформаторска станица СТС Чантавир 400 kVA, 20
(10)/0.4 kV у Торњошу на к.п.бр. 2620/1, 7934/1, 2598/1, 2597/1, 2597/2, 2597/3 К.О. Торњош .
Уз захтев приложено је:
1. Идејно решење IDR G-481, K-481, E-48, израђен од стране „TIM – COP„ д.о.о. Темерин
ул. Партизанска бб ;
2. доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање локацијских
услова у износу 2.000,00 дин ;
3. доказ о уплати РАТ у износу 300,0 дин;
4. доказ о уплати општинса админ.такса у износу 338,00 дин;
5. Овлашћење, бр.UPS510000/IZ-до/001537 од 31.01.2017 године;
6. Геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози, израђен од стране
Привредно друштво за пројектовање и извођење геодетских радова "AB&CO
Geosystems" Нови Сад, Васе Стајића 30 ДОО;
По пријему захтева за издавање локацијских услова, овај Одсек је приступио провери
испуњености формалних услова за даље поступање по захтеву, прописаних чл. 6. и 7.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл.гласник
РС", бр.113/2015, 96/2016), и утврдио да захтев садржи следеће недостатке:
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Овлашћење није потписан квалификованим електронским потписом;

У складу са чл. 3, став 2 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем ("Сл.гласник РС", бр.113/2015, 96/2016) документи којe подносилац
захтева, надлежни орган и имаоци јавних овлашћења достављају у обједињеној процедури,
доставља се у форми електронског документа, потписаном квалификованим електронским
потписом.


У делу Главне свеске идејног решења, који се односи на податке о објекту и локацији,
није добро уписан податак о називу просторног односно урбанистичког плана.
Предметна локација се налази у обухвату Просторног плана општине Сента ( „ Сл.
Лист општине Сента“ бр. 7/08);



Предмет идејног решења је изградња стубне трансформаторске станице СТС
„ Чантавир“, 400 kVA, 20(10)/0,4 kV и прикључног 20 kV кабловског вода на к.п.бр.
2620/1, 7934/1, 2598/1, 2597/1, 2597/2, 2597/3 К.О. Торњош.
У делу Главне свеске, 4- Електроенергетске инсталација, под тачком 4.5.1, дефинисана
је почетна тачка кабловског вода тј. нови ГРС је на к.п.бр. 2620/1 К.О. Торњош, а
крајња тачка кабловског вода СТС Чантавир на к.п.бр. 2597/3 К.О. Торњош. Локација и
траса кабла одређена је на основу Пројектног задатка НИС АД, а приказана на
приложеним цртежима у идејном решењу.
Садржај Решења ЕПС-а бр. 87.1.1.0.-Д-07.09.-39585-16 од 07.03.2016 год и Пројектног
задатка НИС а.д. Нови Сад за изградњу Главног пројекта изградње стубне
трансформаторске станице СТС Чантавир које су саставни дела ИДР G-481, нису у
складу са садржајем Идејног решења бр. Е – 481;

Решење ЕПС-а бр. 87.1.1.0.-Д-07.09.-39585-16 од 07.03.2016 год, се односи на прикључење
постојеће бушотине Ча-8 ( парцела бр. 2503/2 К.О. Торњош) на дистрибутивни систем
електричне енергије „ ЕПС Дистрибуција“ д.о.о.Београд, изградњу ГРС-1 на предложеној
локацији на.к.п. бр. 4937 К.О. Торњош, и ГРС-2 на предложеној локацији на к.п. бр. 4938
К.О. Торњош
У пројектном задатку НИС а.д. Нови Сад за изградњу Главног пројекта изградње стубне
трансформаторске станице СТС Чантавир пише да GRS -1 гради на к.п.бр. 4937 К.О.
Трешњевац, и GRS-2 на.к.п.бр. 4938 К.О. Трешњевац.
Према тачком 4.1 у идејном решењу наведено је да је локација нове СТС „ Чантавир“
20(10)/0,4 kV у складу са условима, Решењем и Пројектним задатком НИС АД Нови Сад, како
је приказано на цртежима у прилогу пројекта.
У графичком прилогу траса 20 kV прелази на к.п.бр. 2620/1, 7934/1, 2598/1, 2597/1, 2597/2,
2597/3 К.О. Торњош, а GRS 1 налази на к.п.бр. 2620/1 К.О. Торњош.
К.п. бр. 2503/2 К.О. Торњош, односно 4937, 4938 К.О. Торњош,
цртежима у прилогу ИДР-а, ни у техничом опису није наведена.

нису приказане на

Катастарске парцеле 4937, 4938 К.О. Трешњевац за изградњу ГРС-1, ГРС-2 према пројекном
задатку НИС АД Нови Сад, нису на територији општине Сента.
Како захтев садржи недостатак у садржини достављеног Идељног решења, нису испуњени
формални услови за даље поступање по захтеву, те је у складу са чланом 8. сатв 1.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл.гласник
РС", бр.113/2015), одлучено као диспозитиву овог закњучка.
Ако подносилац захтева у року од десет дана од пријема закључка из ст. 1,2 овог члана, а
најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа,
поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију
поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу и накнаду
наведену у чл 6.став 2. тачка 2) овог Правилника.
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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 и поновног плаћања
административне таксе, односно накнад, наведених у чл 6.став 2. тачка 2) овог Правилника.
Ако уз усаглашени захтев из става 6. овог члана подносилац достави измењен документ у
односу на документ који је већ доставио уз одбачени захтев, надлежни орган ће поступати по
том измењеном документу.
Ако због измењеног документа наступи додатни формални недостатак који је разлог за
одбацивање захтева, подносилац не може поново користити право из става 6. овог члана.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против закључка из ст. 1,2 овог члана подносилац захтева

може изјавити приговор надлежном општинском, односно градском већу, преко надлежног
органа, у року од три дана од дана достављања.
Закључак доставити:


подносиоцу захтева преко пуномоћника;



архиви;
ПРЕДМЕТ ОБРАДИО:

Урбаниста
Руководилац Одсека за урбанизам грађевинске
и комуналне послове
Виг Корнелиа дипл.инг.грађ.
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Начелник одељења
за грађевинске и комуналне послове
Туза Валериа дипл.инг.грађ.

