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ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Општинска управа Општине Горњи Милановац, Таковска број 2, oдељење за урбанизам
комунално стамбене и имовинско правне послове, решавајући по захтеву Рудник и флотација
Рудник из Рудника улица Мише Михајловића број 2, за издавање решења о одобрењу извођења
радова на изградњи типске трансформаторске станице и део електродистрибутивне мреже на
катастарској парцели број 179/2 и 177 КО Мајдан, на основу чланова 8ђ Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, брoj 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), члана 28 и
29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Службени гласник РС“, број 113/2015 и 96/2016) и члана 146. Закона о
општем упрaвном поступку („Службени гласник РС“, брoj 18/2016), доноси
З А К Љ У ЧА К
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Рудник и флотација Рудник из Рудника улица
Мише Михајловића број 2, ПИБ 100886978, МБ 07192762, за издавање решења о одобрењу
извођења радова на изградњи типске трансформаторске станице и део електродистрибутивне
мреже на катастарској парцели број 179/2 и 177 КО Мајдан, из разлога што нису испуњени
формални услови за поступање по захтеву.
Уколико подносилац захтева у року од 10 дана од пријема овог закључка, 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 на захтев плаћа административна такса и накнада за Цеоп.
Образложење
Рудник и флотација Рудник из Рудника улица Мише Михајловића број 2 је у своје име,
поднео је захтев број ROP-GML-15077-ISAW-3/2018, заводни број 4-02-351-1/2018-3385 од
26.07.2018. године за издавање Решења о одобрењу извођења радова на изградњи типске
трансформаторске станице и део електродистрибутивне мреже на катастарској парцели број 179/2
и 177 КО Мајдан.
Уз захтев за издавање решења о употребној дозволи инвеститор је приложио:
- Идејни пројекат МБТС 10/0,4 кV „Гусави поток“ 1х360 (1000) кVа са прикључним 10
кV каблобвским водом на Руднику бр.техничке документације Т18-037-1 од јуна 2018.
године урађен од стране „Torus“Агенција за консалтинг и менаџмент Славица
Смиљанић пр из Чачка улица Стара пруга број 54 Коњевићи, одговорни пројектант
Зоран А. Смиљанић дипломирани инжењер електротехнике број лиценце 350 3823 03;
- Услови за пројектовање и прикључење Електропривреда Србије огранак
Електродистрибуција Чачак од 18.07.2018. године;
- Сагласност власника катастарске парцеле број 177 КО Мајдан и
- доказ о уплати републичке административне таксе на захтев и решење.
Увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је да нису испуњени
формални услови за даље поступање по захтеву према члану 29. став 1. тачка 6. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем («Сл.гласник РС»бр. 113/2015,

96/2016 и 120/2017). Увидом у поднети захтев утврђено је да није достављен доказ о уплати
накнаде за ЦЕОП, предвиђен чалном 28. став 2. тачка 2) Правилника.
Чланом 3. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем предвиђено је да се сва акта која доносе, односно размењују, надлежни орган и имаоци
јавних овлашћења у обједињеној процедури и/или ради употребе у тој процедури, као и други
документи које подносилац захтева, надлежни орган и имаоци јавних овлашћења достављају у
обједињеној процедури, достављају се у форми електронског документа, у pdf формату,
потписаном квалификованим електронским потписом. Увидом у достављену документацију
утврђено је да приложена сагласност власника катастарске није потписана квалификованим
електронским потписом.
На основу наведеног, орган је утврдио да нису испуњени услови за даље поступање по
захтеву, из којих разлога је орган управе, сагласно цитираним прописима и ради утврђивања да ли
је захтев поднет у прописаној форми и да ли садржи све прописане податке, као и да ли је уз
захтев приложена сва прописана документација, донео закључак о одбацивању захтева.
Одредбом члана 18. став 4. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем, прописано је да aко подносилац захтева у року од 10 дана од пријема овог
закључка, 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 за
ЦЕОП.
ПОУКА О ПРАVНОМ СРЕДСТVУ: против овог Решења може се изјавити жалба Министарству
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Златиборски округ, Ужице, Димитрија Туцовића
број 52, у року од 8 (осам) дана од дана пријема решења са прописаном таксом од 420,00 динара на
рачун број 840-742221843-57 поз. на бр. 97 72-041 а преко овог Одељења.
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