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Општинска управа Чајетина - Одсек за урбанизам и просторно планирање, решавајући 
по усаглашеном захтеву Радомира Милекића из Чачка Ул. учитеља Мариновића бр. 2, за 

издавање употребне дозволе за део објекта мале хидроелектране „БЕЛИ КАМЕН“, на реци 

Црни Рзав, на основу члана 158. 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 
145/2014), члана 44. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/2015) и члана 210. Закона о општем управном поступку 

(„Службени лист СРЈ“ бр. 33/97, 31/01 и „Службени  гласник РС“, бр. 30/10), доноси  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Радомира Милекића из Чачка Ул. учитеља Мариновића бр.2, 
за издавање употребне дозволе за део објекта мале хидроелектране  „БЕЛИ КАМЕН“, на реци 

Црни Рзав, на територији општине Чајетина, као непотпун. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Инвеститор Радомир Милекић из Чачка Ул. учитеља Мариновића бр.2, поднео је 22. 
септембра 2016. године, усаглашен захтев за издавање употребне дозволе за део објекта мале 

хидроелектране „БЕЛИ КАМЕН“, на реци Црни Рзав, на територији општине Чајетина. 
Увидом у поднети усаглашени захтев и достављену допуну техничке документације, овај 

орган је утврдио да за поступање по захтеву нису испуњени формални услови, односно да: 
- Подносилац захтева није лице које, у складу са Законом може бити подносилац захтева, 

сходно члану 43. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

(„Службени гласник РС“ бр. 113/15)  
На основу овако утврђеног чињеничног стања, а имајући у виду да нису испуњени 

формални услови предвиђени Законом и Правилником, то су се, у смислу члана 158. Закона о 
планирању и изградњи и члана 44. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем, стекли услови за примену цитираних прописа, те је одлучено као у 

диспозитиву. 
Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног 

захтева, без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног 

плаћања административне таксе односно накнаде. 
Сходно одредбама чл.44. ст.6 ако уз усаглашен захтев из ст.4 овог члана подносилац 

достави измењени документ у односу на документ који је већ доставио уз одбачени захтев, 

надлежни орган ће поступати по том измењеном документу . Ако због измењеног документа 

наступи додатни формални недостатак који је разлог за одбацивање захтева подносилац не може 
поново користити право из ст.4 овог члана. 
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Како је због измењеног документа наступио формални недостатак који је разлог за 
одбацивање захтева, подносилац не може поново користити право на подношење усаглашеног 

захтева. 
Подносилац захтева се упућује на подношење новог захтева за издавање употребне 

дозволе уз који доставља комплетну документацију и прилаже доказ о уплати накнаде за 
Централну евиденцију и таксе за подношење захтева. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити приговор 

Општинском већу општине Чајетина у року од три дана од пријема истог преко овог органа. 
 
 
  Обрадила:  
Снежана Марјановић 

 
 
 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ, 
 

Вељко Радуловић 
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