На основу члана 58. и чл. 210. Закона о општем управном поступку (“Службени
гласник Републике Србије” број 33/97), Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“,бр. 72/2009 - 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), Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник
РС“ број 113/15), Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења
техничке контроле техничке документације према класи и намени објеката и Локацијских
услова 01 број 353-14/15 од 26.08.2015.год. који су издати од стране Општинске управе
општине Ариље, решавајући по захтеву „Radović energy“ д.о.о. из Ариља, за изградњу
мале соларне електране (МСЕ) 443 КВ Соларни парк „Radović energy“ на кат. парцели
број 804/2 КО Вигоште - Поглед, Општинска управа општине Ариље доноси

ЗАКЉУЧАК
1. ОДБАЦУЈE СЕ захтев „Radović energy“ д.о.о. из Ариља за издавање грађевинске
дозволе за изградњу мале соларне електране (МСЕ) 443 КВ Соларни парк „Radović
energy“ на кат. парцели број 804/2 КО Вигоште - Поглед, због неиспуњавања услова
тражених у Локацијским условима 01 број 353-14/15 од 26.08.2015.год. који су издати од
стране Општинске управе општине Ариље.
Увидом у Локацијске услове 01 број 353-14/15 од 26.08.2015.год. који су издати од
стране Општинске управе општине Ариље утврђено је следеће:
1. Инвеститор „Radović energy“ д.о.о. из Ариља није доставио доказ да је постојећи
помоћни објекат на кат.парцели број 804/2 КО Вигоште – Поглед легализован.
Овај услов за издавање грађевинске дозволе је постављен у Локацијским условима 01
број 353-14/15 од 26.08.2015.год. у делу који се односи на правила уређења и грађења,
поднаслов Објекат за смештај електроопреме.
2. Број кат.парцеле који се односи на приступни пут а који се наводи у Локацијским
условима је кат.парцела број 1898 КО Вигоште – Поглед. У достављеној пројектној
документацији се наводи приступни пут са бројем кат.парцеле који није у складу са
Локацијским условима. Потребно је наведени недостатак отклонити, односно, усагласити
број кат.парцеле који се односи на приступни пут у техничкој документацији са бројем
кат.парцеле који се наводи у Локацијским условима.
3. У Локацијским условима 01 број 353-14/15 од 26.08.2015.год. у делу који се односи
на Грађевинску линију, тј. Зона грађења - положај објеката и правила за њихову
изградњу у поднаслову Носачи панела предвиђено је да је међусобни размак између
низова панела 2,48 м. У достављеној пројектној документацији је предвиђено да размак
између низова панела буде 2,4 м.
На овај начин је, у пројектној документацији, предвиђен мањи размак између панела
од размака између панела који је предвиђен Локацијским условима па је потребно
отклонити овај недостатак т.ј. ускладити техничку документацију са Локацијским
условима 01 број 353-14/15 од 26.08.2015.год.

2. Ако подносилац захтева - инвеститор у року од 10 дана од пријема овог закључка, а
најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа
поднесе нов усаглашен захтев и отклони све наведене недостатке не доставља се
документација поднета уз захтев који је одбачен, нити се поново плаћа административна
такса предвиђена чланом 16.став 2. тачка 3 Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ број 113/15).

Образложење
„Radović energy“ из Ариља поднео је Општинској управи општине Ариље захтев за
издавање грађевинске дозволе за изградњу мале соларне електране (МСЕ) 443 КВ
Соларни парк „Radović energy“ на кат. парцели број 804/2 КО Вигоште – Поглед.
Увидом у Локацијске услове 01 број 353-14/15 од 26.08.2015.год. који су издати од
стране Општинске управе општине Ариље и увидом у достављену документацију у
електронском облику утврђено је да инвеститор није доставио доказ о испуњавању
Локацијских услова за издавање Грађевинске дозволе за изградњу мале соларне електране
(МСЕ) 443 КВ Соларни парк „Radović energy“ на кат. парцели број 804/2 КО Вигоште –
Поглед.
Како је увидом у достављени захтев за издавање грађевинске дозволе за изградњу
мале соларне електране (МСЕ) 443 КВ Соларни парк „Radović energy“ на кат. парцели
број 804/2 КО Вигоште - Поглед, у електронском облику, утврђено да нису испуњени
услови за даље поступање по захтеву „Radović energy“ д.о.о. из Ариља, Општинска управа
општине Ариље је на основу члана 17. и члана 18. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ број 113/15)
одлучила као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог закључка може се изјавити приговор Општинском
већу општине Ариље, у року од 3 дана од дана достављања, непосредно или преко овог
органа, таксирана са 430,00 динара, административне таксе Општинском већу општине
Ариље.
ОПШТИНА АРИЉЕ
- Општинска управа 01 број 351-11/16, од 02.03.2016. године
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