
                                                                                                                                                                                                              
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Служба за урбанизам, 
грађевинарство, комунално стамбене 
и имовинско правне послове  Општина Блаце 

Општинска управа  
Број: III-02-351-412/15 
Датум 28.08.2015. године 
Б л а ц е 
 

Општинска управа Општине Блаце, решавајући по захтеву Петровић Драгољуба, из села Врбовац, 
општина Блаце, за издавање Решења о одобрењу за извођење радова на изградњи соларне електране снаге 
10кW, на основу чланова 8.д, 8.ђ и 145., а у складу са чл. 131.(с3) Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 
98/13 – УС, 132/14 и 145/14), чл. 84. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења 
контроле техничке документације према класи и намени објеката (''Службени гласник РС'', бр. 23/15), 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Службени гласник РС'', бр. 22/15) и члана 
192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01) и (''Службени гласник 
РС'' бр.30/10), руководилац Службе за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско 
правне послове и Службе за инспекцијске послове, буџетску инспекцију и ревизију по овлашћењу 
начелника ОУ бр. III-111-1097/15 од 10.08.2015. год., доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДОБРЕЊУ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

 
Дозвољава се инвеститору, Петровић Драгољубу (ЈМБГ:xxxxxxxxxxxxx), из села Врбовац, 

општина Блаце, изградња соларне електране, на крову економског објекта (класификациони број 230201, 
категорија Г), спратности П+1, габарита 12,10м x 9,10м, инсталисане снаге 10кW, у селу Врбовац, 
општина Блаце, на кп бр. 1334/4 КО Врбовац.  

Укупан број постављених панела је 40,00 комада, димензија 16.500мм x 990мм x 40мм,  (панели се 
постављ ју само на једној страни двоводног крова-јужној), у 4 реда по 10 ком.. а

 
Саставни део соларне електране за коју се издаје Решење о грађевинској дозволи, јесу носећа 

конструкција, припадајући инвертори, ДЦ развод, АЦ развод, мерно-разводни орман, громобранска 
инсталација и остало по приложеној техничкој документацији. 

Предрачунска вредност објекта износи 1.746.300,13 РСД-са ПДВ-ом. 
Саставни део грађевинске дозволе су Главни пројекат мале фотонапонске кровне соларне 

електране, Извештај о извршеној техничкој контроли, Глава свеска и Извод из пројекта, израђени од 
стране Предузећа за пројектовање и изградњу грађевинских објеката „Градитељи са југа“ д.о.о., Ђуревац, 
Блаце. 

У складу са чл. 11. Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Сл. 
лист Општине Блаце“ бр. 1/15), инвеститор нема обавезу плаћања доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта.  

Радови се морају извести сагласно важећим законским прописима, нормативима и 
стандардима, чија је примена обавезна при извођењу ове врсте радова, а у свему према наведеној 
техничкој документацији. 

Ово решење престаје да важи ако се не отпочне са грађењем објекта, односно извођењем радова, у 
року од две године од дана правоснажности решења којим је издато Решење о одобрењу за извођење 
радова.  

Орган надлежан за издавање ове грађевинске дозволе, не одговара за податке наведене у 
техничкој документацији која чини саставни део овог решења, те у случају штете настале као 
последица примене исте, за штету солидарно одговарају пројектант који је израдио и потписао 
техничку документацију, вршилац техничке контроле и инвеститор.   

 

Извођењу радова може се приступити након правноснажности овог Решења. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Инвеститор, Петровић Драгољуб (ЈМБГ:xxxxxxxxxxxxx), из села Врбовац, општина Блаце, поднео 
је Општинској управи Општине Блаце захтев број III-02-351-412/15 од 24.08.2015. године, за издавање 
Решења о одобрењу за извођење радова, за изградњу соларне електране, на крову економског објекта, 
спратности П+1, габарита 12,10м x 9,10м, инсталисане снаге 10кW, у селу Врбовац, општина Блаце, на кп 
бр. 1334/4 КО Врбовац.  
 

Укупан број постављених панела је 40,00 комада, димензија 16.500мм x 990мм x 40мм,  (панели се 
постављају само на једној страни двоводног крова-јужној), у 4 реда по 10 ком.. 

 

Саставни део соларне електране за коју се издаје решење о грађевинској дозволи, јесу носећа 
конструкција, припадајући инвертори, ДЦ развод, АЦ развод, мерно-разводни орман, громобранска 
инсталација и остало по приложеној техничкој документацији. 
 

Уз захтев инвеститор је доставио следећу документацију: 
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