На основу члана 58. и чл. 210. Закона о општем управном поступку (“Службени
гласник Републике Србије” број 33/97), члана 135. 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
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“ д.о.о. из Ариља на кат. парцели број 804/2 КО Вигоште - Поглед, због неиспуњења
формалних услова.

Образложење
Инвеститор „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“ д.о.о. из Ариља на кат. парцели број 804/2 КО Вигоште
– Поглед.
Инвестотор је поднео захтев који је примљен у ЦИС-у дана 26.03.2016.год. у 20:06:59
број предмета ROP – ARI – 4090 – CPI -1/2016. Предмет је заведен у Општинској управи
општине Ариље и додељен Одељењу за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове дана
28.03.2016.год. под бројем 01 број 351-20/16год.
Уз захтев инвеститор је доставио следеће:
1. Препис листа непокретности број 1256 КО Вигоште – Поглед;
2. Копија плана за кат.парцелу број 804/2 КО Вигоште – Поглед;
3. Доказ о уплати општинске и републичке административне таксе;
4. Доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање грађевинске
дозволе;
5. Доказ о уплати накнаде за израду грађевинске дозволе;
6. Потврда о пријему захтева за издавање грађевинске дозволе;
7. Извод из пројекта;
8. Пројекат за грађевинску дозволу – пројекат електроенергетских инсталација;
9. Пројекат за грађевинску дозволу – техничка контрола;
10. Пројекат за грађевинску дозволу – главни пројекат заштите од пожара;
11. Пројекат за грађевинску дозволу – пројекат конструкције;
12. Пројекат за грађевинску дозволу – пројекат архитектуре;
13. Потврда „ЕПС Дистрибуција“;
14. Уговор о изградњи недостајућих електроенергетских објеката;
15. Услови за пројектовање и прикључење на систем електричне енергије.

Увидом у документацију која је достављена уз захтев утврђено је да инвеститор
„Radović energy“ д.о.о. из Ариља није испунио формалне услове за поступање по захтеву.
Недостаци у приложеној документацији су следећи:
1.Извод из пројекта:
-На насловној страни се наводи наручилац што није у складу са Правилником о
садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације
према класи и намени објеката (Прилог 2). Наведени недостатак отклонити и у свим
осталим прилозима ;
-У изјави вршиоца техничке контроле 2.0. недостаје број локацијских услова;
-Техничка контрола за електроинсталације није израђена у складу са Правилником о
садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације
према класи и намени објеката (Прилог 5, образац 2.0. и 2.1.);
-Насловна страна главне свеске техничке документације није електронски оверена од
стране одговорног лица пројектанта
-Главна свеска пројекта за грађевинску дозволу Прилог 8 није електронски оверена од
стране инвеститора;
- Главна свеска – Прилог 8, образац 0.3. није електронски оверена од стране
инвеститора;
-У прилогу подаци о пројектантима (обележен као 0.6) у делу за пројекат
електроенергетских инсталација као главни пројектант је именован Драган Милосављевић
а оверено је од стране Драгана Живковића.
2.Пројекат архитектуре:
-На насловној страни и у решењу о одређивању одговорног пројектанта недостаје
електронска овера одговорног лица пројектанта;
-У изјави одговорног пројектанта недостаје број локацијских услова;
3. Пројекат конструкције:
-На насловној страни и у решењу о одређивању одговорног пројектанта недостаје
електронска овера одговорног лица пројектанта;
-У изјави одговорног пројектанта недостаје број локацијских услова;
-Текстуална и нумеричка документација није електронски оверена од стране
одговорног пројектанта ;
4.Пројекат електроенергетских инсталација:
- На насловној страни недостаје назив пројектанта, одговорног лица пројектанта и
електронска овера истог;
- Решење о именовању одговорних пројектаната недостаје електронска овера правног
лица;
- Приложена сагласност инвеститора и пројектни задатак нису оверени од стране
инвеститора
- Графички прилог – катастарско топографски план – број кат.парцеле пута треба да
буде 1989 КО Вигоште – Поглед;
- Сви графички прилози треба да буду електронски оверени.
5. Елаборат заштите од пожара:
- Документација коју сте приложили је названа Главни пројекат заштите од пожара. У
члану 58. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле
техничке документације према класи и намени објеката наводи се да се пројекту за
грађевинску дозволу прилаже елаборат заштите од пожара;
- На насловној страни и решењу о одређивању одговорног пројектанта недостаје
електронскаовера правног лица;

- У текстуалном делу А.1.2 – опис објекта и део А.1.2.1. – намена објекта наводи се да
је мала соларна електрана 433 kw а треба да буде 443 kw;
- Предмер и предрачун, приказ техничких карактеристика (А.3.2.) и изјава пројктаната
о задовољењу мера заштите од пожара нису електронски оверени;
- Графички прилог – катастарско топографски план – број кат.парцеле пута треба да
буде 1989 КО Вигоште – Поглед;
- Све графичке прилоге потребно је електронски оверити.
Упутство – формати електронских докумената техничке документације и њихово
достављање у ЦЕОП-у које је објављено на сајту gradjevinskedozvole.rs у делу који се
односи на прописе, даје упутство за оверавање докумената која су у електронској форми.
Овера докумената која су у електронској форми подразумева скениран својеручни потпис
и печат и електроски потпис. Како се у предходним тачкама наводи да је потребно
електронски оверити достављену документацију то подразумева да та овера треба да има
скениран својеручни потпис, печат и електронски потпис. Уколико неки од наведена три
елемента недостаје таква овера документа у електронској форми није потпуна и не може
се прихватити.
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
формални 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.
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).
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 управаЗаводни број: 01 број 351-20/16, од 01.04.2016. године
Број предмета: ROP – ARI – 4090 – CPI -1/2016
Начелник општинске управе
Ружица Николић - Василић

