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ОПШТИНСКА УПРАВА ВЛАДИЧИН ХАН

Одељење за урбанизам, имовинско-правне,

комуналне и грађевинске послове
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29.08.2022. године

ВЛАДИЧИН ХАН

     Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске
управе Владичин Хан, ул. Светосавска број 1, решавајући по усаглашеном захтеву
инвеститора, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, поднетог преко
пуномоћника, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, за издавање решења којим
се одобрава употреба изведених радова на изградњи изградњи постројења инсталисане
снаге 156 kW “купац-произвођач“-мале соларне електране, на основу члана 8ђ. и члана 158.
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009- испр.,
64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013 одлука УС, 98/2013
одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), члана 44.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени
гласник РС“, број 68/2019) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени
гласник РС“, број 18/2016 и 95/18-аутентично тумачење), доноси

Р Е Ш Е Њ Е

     ОДБАЦУЈЕ СЕ усаглашени захтев инвеститора, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
за издавање решења којим се одобрава употреба изведених радова на изведених радова на
изградњи изградњи постројења инсталисане снаге 156 kW “купац-произвођач“-мале соларне
електране.

О б р а з л о ж е њ е

    Инвеститор, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, поднео је, преко Централног
информационог система, захтев, преко пуномоћника,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Одељењу за урбанизам, имовинско-правне,
комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан, дана 24.06.2022.
године, под бројем ROP-HAN-46636-IUP-3/2022, IV Број: 351-109/2022-03, за издавање
решења којим се одобрава употреба изведених радова на изградњи постројења инсталисане
снаге 156 kW “купац-произвођач“ - мале соларне електране, на кп.бр. 1653/3 КО Житорађе,
на објектима који су у катастарском операту означени под бројем 1, 2, 17 и 19.

    Чланом 42. – 44. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Службени гласник РС“, број 68/2019), прописано је да се поступак за издавање
решења којим се одобрава извођење радова из члана 158. став 1. Закона, покреће
подношењем захтева надлежном органу кроз CIS, да надлежан орган, по пријему захтева,
проверава испуњеност формалних услова за поступање по захтеву и да, ако нису испуњени
формални услови за даље поступање по захтеву, прописани чланом 43. овог правилника,



надлежни орган захтев одбацује решењем, у року од пет радних дана од дана подношења
захтева, уз навођење разлога за такву одлуку.

    Увидом у захтев и прилоге овај орган је утврдио да постоје формални недостаци, те је
захтев одбацио Решењем IV Број: 351-109/2022-03, ROP-HAN-46636-IUP-3/2022 од
20.07.2022. године.

    Инвеститор је доставио допуну документације у року прописаном чланом 8ђ) Закона о
планирању и изградњи.

    Надлежни орган je, преко е-шалтера, доставио захтев IV Број: 351-109/2/2022-03, ROP-
HAN-46636-IUPH-4/2022 дана 28.07.2022. године, Служби за катастар непокретности,
Одељењу за катастар водова Врање, за преглед достављеног елабората геодетских радова,
под бројем 956-308-12846/2022 од 31.05.2022. године, који је урађен од стране Геодетског
бироа „ГЕО ПОИНТ МГ“ из Сурдулице, ул. Милоша Обилића број 13. РГЗ - Служба за
катастар непокретности, Одељење за катастар водова Врање је доставила овом органу
обавештење о прегледу елабората геодетских радова под бројем 956-03-308-1619/2022 од
02.08.2022. године, у коме се наводи да је предметни елаборат није спроводљив, јер су
утврђени следећи недостаци:

- Елаборат геодетских радова у PDF формату није урађен у складу са члановима 39. и
41. Правилника о премеру и катастру водова,

- Скица одржавања катастра водова није достављена у dxf/dwg формату, у складу са
чланом 42. Правилника о премеру и катастру водова, и

- Списак координата мерених тачакаводова и припадајућих објеката није достављен у
дигиталном txt/xls формату са обавезним ТККОД-ом за сваку тачку (шифра симбола у
подзаконсом актукојим се прописују ознаке и симболи за картографски приказ) у
складу са чланом 43. став 2. Правилника о премеру и катастру водова.

     На основу овако утврђеног чињеничног стања, орган је утврдио да се не може наставити
са поступком издавања употребне дозволе, а имајући у виду да странка није доставила
потребну документацију предвиђену Законом и Правилником, а имајући у виду да је
подносилац поднео усаглашени захтев, као и да инвеститор може само једном поднети
усаглашени захтев сходно члану 44. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем, то су се стекли услови за примену цитираних прописа, те је
одлучено као у диспозитиву.

    ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се изјавити приговор
Општинском већу општине Владичин Хан у року од три дана од дана пријема решења.

Обрадио,                                                                              Н А Ч Е Л Н И К,

Љиљана Мујагић, дпп                                               Милош Стојановић, дипл. правник

 

 


