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Одељење за урбанизам, комунално стамбене
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Заводни број: 4-02-351-18/2017-293
22.8.2017. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Општинска управа Општине Горњи Милановац, Одељење за урбанизам комунално
стамбене и имовинско правне послове, Горњи Милановац, Тихомира Матијевића број 4, начелник
одсека за урбанизам и комунално стамбене послове, по овлашћењу начелника Општинске управе,
број 282/2017 од 28.6.2017. године, решавајући по захтеву „NENEL GROUP“ д.о.о., улица Вука
Караџића 1Б, Мајдан, општина Горњи Милановац, за издавање решења о одобрењу извођења
радова изградње трафостанице 10/0.4кВ/кВ у Горњем Милановцу, на катастарској парцели број
2630/1, КО Мајдан, на основу члана 8ђ Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.
72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010–одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 28. и члана 29. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 113//2015 и
96/2015) и члана 214. и 59. Закона о општем упрaвном поступку („Службени лист РС“, брoj
18/2016), доноси
РЕШЕЊЕ
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за одобрeње извођења радова број ROP-GML-24618-ISAW1/2017, заводни број 4-02-351-18/2017-293 од 15.8.2017. године, инвеститора „NENEL GROUP
“д.о.о. из Горњег Милановца, улица Вука Караџића 1Б, Мајдан, Горњи Милановац, поднета преко
Ивановић Александра из Чачка, улица 9 Југовића број 20, као пуномоћника, за изградњу
трафостанице 10/0.4кВ/кВ у Горњем Милановцу, на катастарској парцели број 2630/1, КО Мајдан,
општина Горњи Милановац, из разлога што нису испуњени формални услови за поступање по
захтеву.
Образложење
„NENEL GROUP “д.о.о., улица Вука Караџића 1Б, Мајдан, преко пуномоћника Ивановић
Александра из Чачка, улица 9 Југовића број 20, поднело је дана 15.8.2017. године захтев број ROPGML-24618-ISAW-1/2017, заводни број 4-02-351-18/2017-293, за издавање решења о одобрењу
извођења радова изградње трафостанице 10/0.4кВ/кВ у Горњем Милановцу, на катастарској
парцели број 2630/1, КО Мајдан, општина Горњи Милановац.
Уз захтев за издавање решења о одобравању радова инвеститор је приложио:
- идејни пројекат број 6/2017-ИДП-0 од августа 2017. године који је израдило „Луминариа“
д.о.о., Чачак, улица 9 Југовића број 30, одговорно лице Симовић Снежана,
ЈМБГ1101961787844, главни пројектант Ивановић Д. Александар, дипл. инж. ел., лиценца
број 350 2658 03,
- овлашћење, број ненаведен, од 13.7.2017. године и
- доказ о уплати административне таксе и накнаде за ЦЕОП.
Увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је да нису испуњени
формални услови за поступање по захтеву прописани одредбом члана 28. став 3. тачка 3)
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени
гласник РС“, број 113//2015 и 96/2015) и 145/2014), којом је прописано, између осталог, да се уз
захтев из става 1. овог члана прилаже и уговор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења,

односно други доказ о обезбеђивању недостајуће инфраструктуре, ако је то услов предвиђен
локацијским условима.
Одредбама члана 18. став 4. и члан 44. став 4. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем, одређено је да уколико подносилац захтева у року од
10 дана од пријема овог решења, а најкасније 30 дана од његовог објављивања на интернет
страници надлежног органа, поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не
доставља се документација поднета уз захтев који је одбачен, нити се поново плаћа
административна такса и накнада.
На основу наведеног, одлучено је као у у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: против овог Решења може се изјавити жалба Министарству
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Златиборски округ, Ужице, Димитрија Туцовића 52,
у року од 8 (осам) дана од дана пријема решења са предвиђеном таксом, преко овог Одељења.
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