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ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Општинска управа Општине Горњи Милановац, Одељење за урбанизам, комунално
стамбене и имовинско правне послове, Тихомира Матијевића број 4, руководилац одсека за
урбанизам и комунално стамбене послове, по овлашћењу начелника Општинске управе, број
282/2017 од 28.6.2017. године, решавајући по захтеву инвеститора Општина Горњи Милановац,
улица Таковска број 2, Горњи Милановац, за издавање решења о одобрењу извођења радова
изградње мале соларне електране МSЕ „OPŠTINA“ снаге 50kW на крову објекта општине, у
Горњем Милановцу, на катастарској парцели број 379/1 КО Горњи Милановац, на основу чланова
8ђ Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, брoj 72/2009, 81/2009 - исправка,
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), чланова 42.-47. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 120/17) и члана
146. Закона о општем упрaвном поступку („Службени гласник РС“, брoj 18/2016), доноси
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Општина Горњи Милановац, улица Таковска број 2,
Горњи Милановац, за издавање решења о одобрењу извођења радова изградње мале соларне
електране МSЕ „OPŠTINA“ снаге 50kW на крову објекта општине, у Горњем Милановцу, на
катастарској парцели број 379/1 КО Горњи Милановац, из разлога што нису испуњени формални
услови за поступање по захтеву.
Уколико подносилац захтева у року од 10 дана од пријема овог закључка, а најкасније 30
дана од његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашени
захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља се документација поднета уз захтев који је
одбачен, нити се поново на захтев плаћа административна такса и накнада за Цеоп.
Образложење
Општина Горњи Милановац, улица Таковска број 2, Горњи Милановац, преко
пуномоћника Maја Илић, Ниш, из фирме „MB-EUROTEHNIK“ д.о.о., улица Миладина Поповића
број 24, ЈМБГ2601969735017, поднела je дана 25.4.2018. године захтев број ROP-GML-10605ISAW-1, заводни број 4-02-351-1/2018-164, за издавање Решења о одобрењу извођења радова
изградње мале соларне електране МSЕ „OPŠTINA“ снаге 50kW на крову објекта општине, у
Горњем Милановцу, на катастарској парцели број 379/1 КО Горњи Милановац.
Уз захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова инвеститор је приложио:
-идејни пројекат, број 9/03-2018 од 16.3.2018. године, одговорни пројектант „MBEUROTEHNIK“ д.о.о., улица Миладина Поповића број 24, из Ниша, главни пројектант
Илић Т. Бобан, дипл. инж. ел., лиценца број 350 D598 06,
-геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози,
-пуномоћје, број 1-031-12/2018, од 18.4.2018. године и
-доказ о уплати накнаде за ЦЕОП.

Увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је да подносилац захтева
није доставио идејни пројекат у dwg или dwf формату, која обавеза је прописана одредбом члана 3.
став 3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Службени гласник РС“, број 113/2015, 96/16 и 120/17).
На основу изложених чињеница и сагласно у уводу цитираних и у образложењу Закључка
наведених прописа, орган управе донео је одлуку као у диспозитиву Закључка.
Одредбом члана 18. став 4. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем, прописано је да aко подносилац захтева у року од 10 дана од пријема овог
закључка, а најкасније 30 дана од његовог објављивања на интернет страници надлежног органа,
поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља се документација
поднета уз захтев који је одбачен, нити се поново плаћа административна такса и накнада за Цеоп.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: против овог Закључка може се изјавити жалба Општинском
већу Општине Горњи Милановац, Таковска број 2, у року од 3 (три) дана од дана пријема
закључка са прописаном таксом, преко овог Одељења.
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