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ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Општинска управа Општине Горњи Милановац, Одељење за урбанизам,
комунално- стамбене и имовинско правне послове, Тихомира Матијевића број 4,
решавајући по захтеву „Рудник и флотација“ д.о.о. из Рудника, улица Мише Михајловића
бр.2, матични број правног лица 07192762, поднео је захтев за издавање локацијских
услова за изградњу СБТС «Гусави поток» 10/0,4kV и електровода за напајање
новопројектованог објекта – компресорске станице на кп.бр.179/2 и 177 КО Мајдан , на
основу члана 53a-57 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 6-15 Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број
113//2015 и 96/2015) и члана 136. и 59. Закона о општем упрaвном поступку („Службени
лист РС“, брoj 18/2016), доноси
РЕШЕЊЕ

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за локацијске услове за изградњу СБТС «Гусави поток»
10/0,4kV и електровода за напајање новопројектованог објекта – компресорске станице,
на кп.бр.179/2 и 177 КО Мајдан, број ROP-GML-15077-LOC-1/2017, заводни број 4-02350-2/2017-59 од 04.06.2017. године, инвеститора „Рудник и флотација“ д.о.о. из Рудника,
улица Мише Михајловића бр.2, поднет преко Аца Илића из Рудника, као законског
заступника, као неоснован.
Образложење

„Рудник и флотација“ д.о.о. из Рудника, улица Мише Михајловића бр.2, преко Аца
Илића из Рудника, као законског заступника, поднео је дана 04.06.2018. године захтев за
издавање локацијских услова за изградњу СБТС «Гусави поток» 10/0,4kV и електровода
за напајање новопројектованог објекта – компресорске станице, на кп.бр.179/2 и 177 КО
Мајдан, број ROP-GML-15077-LOC-1/2017, заводни број 4-02-350-2/2017-59.
Уз захтев за издавање локацијских услова инвеститор је приложио:
- идејно решење у dwg формату са главном свеском у pdf формату, урађено од

Агенције за консалтинги менаџмент „Торус“ из Чачка, одговорно лице Славица
Смиљанић, дипл. инж. ел., лиценца број 350 3823 03
-доказ о уплати републичке администартивне таксе и накнаде за ЦЕОП
Увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је да се за радове из
идејног није потребно прибављати локацијске услове већ непосредно поднети захтев за

издавање решења којим се одобрава извођење радова у складу са чл. 145. 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, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и
145/2014),

Уз захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова приложити:
- идејни пројекат,
- доказ о прави својине над парцелом и објектом високонапонског електро вода.
- Сагласност од ЕД-огранак Чачак.
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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