Р Е П У Б Л И КА С Р Б И Ј А
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и
имовинско правне послове
БР: ROP-GML-17112-LOC-1/2019
Заводни број: 4-02-350-1/2019-62
08.07.2019.године
Општинска управа Општине Горњи Милановац, Одељење за урбанизам, комуналностамбене и имовинско правне послове, решавајући по захтеву Ђурђевић Радовина из
Горњег Милановца, улица Зрењанинска број 8, ЈМБГ 2503955783416, поднетом преко
пуномоћника „Key4s“ д.о.о. из Београда, улица Милована Миловановића број 2/36, за
издавање локацијских услова за изградњу мале соларне електране (МСЕ) „Ђурђевић
Радовин“ снаге 100кW на крову објекта, на кп број 1382/1 КО Велереч, на основу Закона о
планирању и изградњи («Сл.гл.РС», број 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11,
121/2013, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/2014, 145/14, 83/218
и 31/2019), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Службени гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 120/17), Правилника о размени
докумената и поднесака електронским путем и форми у којој се достављају акта у вези са
обједињеном процедуром(„Сл.гл.РС“бр.113/2015), Уредбе о локацијским условима
(“Сл.гл.РС“бр.35/2015,114/2015 и 117/2017), и члана 136. Закона о општем упрaвном
поступку („Службени гласник РС“, брoj 18/2016), доноси
РЕШЕЊЕ
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање локацијских услова број ROP-GML-17112-LOC1/2019, заводни број 4-02-350-1/2019-62, за изградњу мале соларне електране (МСЕ)
„Ђурђевић Радовин“ снаге 100кW на крову објекта, на кп број 1382/1 КО Велереч,
инвеститора Ђурђевић Радовина из Горњег Милановца, из разлога што ЕПС, Огранак
„Електродистрибуција Чачак“, оговором број 8Е4.0.0.-Д.09.28-202946/1-2019 од
04.07.2019.године, упућује на директно обраћање у складу са законом којим се уређује
енергетика, изван електронске процедуре.
Уколико инвеститор у року од 10 дана од пријема овог закључка, а најкасније 30
дана од објављивања закључка на интернет страни овог органа, поднесе усаглашен
захтев са одговарајућом документацијом, не доставља документацију коју је поднео уз
захтев за издавање локацијских услова, нити поново плаћа административну таксу.

Образложење
Ђурђевић Радовин из Горњег Милановца, улица Зрењанинска број 8, ЈМБГ
2503955783416, поднео је преко пуномоћника „Key4s“ д.о.о. из Београда, улица Милована
Миловановића број 2/36, захтев број ROP-GML-17112-LOC-1/2019, заводни број 4-02-3501/2019-62, за издавање локацијских услова за изградњу мале соларне електране (МСЕ)
„Ђурђевић Радовин“ снаге 100кW на крову објекта, на кп број 1382/1 КО Велереч.
Уз захтев за издавање локацијских услова, инвеститор је приложио:
- доказ о уплати републичке административне таксе за израду локацијских услова,

- доказ о уплати накнаде за ЦЕОП,
- пуномоћје,
- Идејно решење у pdf и dwg формату, које је урадио „Key4s“ д.о.о. из Београда,
улица Милована Миловановића број 2/36, број техничке документације 009/19, јун 2019,
главни пројектант Раде Власеница,дипл.ел.инж., лиценца број 350I29209.
Увидом у поднети захтев и приложену документацију, надлежни орган се обратио
геодетском заводу за потребну документацију а затим и имаоцу јавних овлашћења за
техничке услове (ЕПС Дистрибуција). Након одговора ЕПС, Огранак „Електродистрибуција
Чачак“, имаоц јавних овлашћења упућује инвеститора на директно обраћање имаоцу јавних
овлашћења захтевом на прописаном обрасцу.
Надлежни орган поступио је у складу са чланом 8 став 2 Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем («Сл.гласник РС»бр.22/2015 и
113/2015).
Поука о правном леку: Против овог решења може се изјавити приговор надлежном
општинском, односно градском већу, преко надлежног органа, у року од три дана од дана
достављања.
Имајући све ово у виду одлучено је као у диспозитиву решења.

Обрадила
Славица Андрић

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО
ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Зоран Дрињаковић

