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ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Општинска управа Општине Горњи Милановац, Tихомира Матијевића број 4, начелник
Одељења за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове, по овлашћењу
начелника Општинске управе, број 283/2018 од 11.6.2018. године, решавајући по захтеву
инвеститора Видојевић Владимир, улица Рајка Миловановића број 6, Горњи Милановац, преко
пуномоћника „KEY4S“ д.о.о., улица Милована Миловановића број 2, Београд, за издавање решења
о одобрењу извођења радова реконструкције крова постојећег објекта-мала соларна електрана
(МСЕ) „Видојевић Владимир“ снаге 20кW на крову пословно стамбеног објекта, у месту
Брусница, општина Горњи Милановац, на катастарској парцели број 1170/23 КО Брусница, 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 28. и 29. 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
РЕШЕЊЕ
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Видојевић Владимир, улица Рајка Миловановића број
6, Горњи Милановац, за издавање решења о одобрењу извођења радова реконструкције крова
постојећег објекта-мала соларна електрана (МСЕ) „Видојевић Владимир“ снаге 20кW на крову
пословно стамбеног објекта, у месту Брусница, општина Горњи Милановац, на катастарској
парцели број 1170/23 КО Брусница, 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
Видојевић Владимир, улица Рајка Миловановића број 6, Горњи Милановац, преко
пуномоћника „KEY4S“ д.о.о., улица Милована Миловановића број 2, Београд, поднео је дана
14.01.2019. године захтев број ROP-GML-550-ISAW-1/2019, заводни број: 4-02-351-1/2019-16, за
издавање решења о одобрењу извођења радова реконструкције крова постојећег објекта-мала
соларна електрана (МСЕ) „Видојевић Владимир“ снаге 20кW на крову пословно стамбеног
објекта, у месту Брусница, општина Горњи Милановац, на катастарској парцели број 1170/23 КО
Брусница.
Уз захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова инвеститор је приложио:
-идејно решење, број 003/18 из месеца септембра 2018. године, одговорни пројектант
„KEY4S“ д.о.о., улица Милована Миловановића број 2, Београд, главни пројектант
Властелица Н. Раде, дипл. инж. ел., лиценца број 350 I292 09,
-грађевинска и употребна дозвола, број 4-06-351-921 од 13.10.2005. године,
-пуномоћје, број УОП-II:129-2019, од 09.01.2019. године,
-доказe о уплатaма републичке административне таксе и накнаде за ЦЕОП.

Увидом у поднету пријаву и приложену документацију утврђено је да подносилац захтева
није приложио и доказ о уплати републичке администартивне таксе у износу од 310,00+5.460,00
динара, што није у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени
гласник РС“, број 43/2003, 51/2003, 61/2005, 101/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011, 55/2012,
93/2012, 47/2013, 65/2013, 57/2014, 45/2015, 83/15, 112/15, 50/2016, 61/17, 113/17, 3/2018, 50/2018 и
95/18).
Увидом у поднети захтев и приложену документацију, орган управе је утврдио да је
приложено идејно решење за одобравање тражених радова, уместо идејни пројекат израђен у
складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле
техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“, брoj 23/2015,
77/2015 и 96/2016), који одредбом члана 16. прописује да се, између осталог, идејни пројекат
израђује и за потребе прибављања решења о одобрењу за извођење радова из члана 145. Закона о
планирању и изградњи, што је такође прописано и одредбом члана 28. став 2. тачка 1) Правилника
о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број
113/2015, 96/2016 и 120/17).
Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке
документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“, брoj 23/2015, 77/2015 и
96/2016), одредбом члана 50. став 1. тачка 1) прописано ја да главна свеска идејног пројекта, поред
основног садржаја из Прилога 8 наведеног Правилника, садржи и одлуку о одређивању главног
пројектанта потписану од стране инвеститора, из Прилога 8 истог Правилника, с чим у складу
треба приложити и наведену одлуку као саставни део идејног пројекта.
У захтеву, приложеном решењу о грађевинској и употребној дозволи, број 4-06-351-921 од
13.10.2005. године и тапији, нису наведени исти подаци о предметној катастарској парцели на
којој се објекат налази, што је у поновљеном захтеву неопходно усагласити, као и сагласно и
јединствено приказивање предрачунске вредности предметних радова у РСД, уместо у захтеву
приказане у динарима, а у техничкој документацији у еврима.
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.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: против овог Закључка може се изјавити жалба Општинском
већу Општине Горњи Милановац, Таковска број 2, електронским путем кроз ЦИС, у року од 3
(три) дана од дана пријема закључка са прописаном таксом од 470,00 динара, на рачун број 840742221843-57 поз. на бр. 97 72-041, преко овог Одељења.
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