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Одељење за урбанизам, комунално стамбене и
имовинско правне послове
Цеоп број: ROP-GML-13422-ISAW-1/2019
Заводни број: 4-02-351-18/2019-199
22.5.2019. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Општинска управа Општине Горњи Милановац, Одељење за урбанизам, комунално
стамбене и имовинско правне послове, решавајући по захтеву инвеститора Рудник и флотацијa
“Рудник” д.о.о, улица Мише Михајловића број 2/1/1, Рудник, општина Горњи Милановац, за
издавање решења о одобрењу извођења радова на изградњи МБТС 10/0,4 кВ „-150-ТС2“ 1x400
(1000) кВА са прикључним 10кВ кабловским водом, на катастарским парцелама број 494/3 и 493/2,
обе у КО Мајдан, општина Горњи Милановац, на основу члана 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, 145/2014, 83/2018 и
31/2019), члана 4., 28. и 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Службени гласник РС“, брoj 113/2015, 96/2016 и 120/17) и члана 146.
Закона о општем упрaвном поступку („Службени гласник РС“, брoj 18/2016), доноси
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Рудник и флотацијa “Рудник” д.о.о., Рудник, улица
Мише Михајловића број 2/1/1, општина Горњи Милановац, МБ 07192762, ПИБ 100886978, за
издавање решења о одобрењу извођења радова на изградњи МБТС 10/0,4 кВ „-150-ТС2“ 1x400
(1000) кВА са прикључним 10кВ кабловским водом, на катастарским парцелама број 494/3 и 493/2,
обе у КО Мајдан, општина Горњи Милановац, из следећег формалног разлога:
- захтев није повезан у јединствен досије у обједињеној процедури под бројем који је
додељен за претходно донете локацијске услове, Цеоп број: ROP-GML-10638-LOC-1/2019
од 23.4.2019. године.
Образложење
Рудник и флотација “Рудник” д.о.о., Рудник, улица Мише Михајловића број 2/1/1, општина
Горњи Милановац, преко законског заступника Илић Ацо, Рудник, Карађорђева број 82, ЈМБГ
0504963783424, поднело је дана 21.5.2019. године захтев број ROP-GML-13422-ISAW-1/2019 за
издавање решења о одобрењу извођења радова на изградњи МБТС 10/0,4 кВ „-150-ТС2“ 1x400
(1000) кВА са прикључним 10кВ кабловским водом, на катастарским парцелама број 494/3 и 493/2,
обе у КО Мајдан, општина Горњи Милановац.
Уз захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова подносилац је приложио:
-идејни пројекат ( главна свеска и пројекат електроенергетских инсталација), број Т19-016ИДП-1 из месеца маја 2019. године, пројектант агенција “Торус”, улица Стара пруга број
54, Коњевићи, Град Чачак, одговорно лице Смиљанић Славица, главни пројектант
Смиљанић А.Зоран, дипл. инж. ел., број лиценце 350 3823 03,
-услове за пројектовање и прикључење ОДС „ЕПС Дистрибуција“ Чачак, број 8Е 4.0.Д.09.28.-141084/1-19, Цеоп број ROP-GML-15077-LOC-2/2018 од 06.5.2019. године и
-доказе о уплати накнаде за ЦЕОП и републичке административне таксе.
Одредбом члана 4. став 3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Службени гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 120/17), прописан је начин
доставе података, аката и документације у обједињеној процедури, тако да се кроз ЦИС
аутоматски додељује број за сваки започет поступак и под тим истим бројем се предузимају све
радње и доносе сва акта у оквиру те фазе обједињене процедуре.
Увидом у захтев орган управе је утврдио нису испуњени формални услови за даље
поступање јер исти није повезан у јединствен досије у Цеоп под којим је поступак већ започет и

то под додељеним бројем за претходно донете локацијске услове за предметне радове, Цеоп број:
ROP-GML-10638-LOC-1/2019 од 23.4.2019. године и сагласно цитираним прописима донео
закључак о одбацивању захтева.
Одредбом члана 8ђ став 7. 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, 50/2013Одлука УС, 98/2013-Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019) и члана 18. став 4.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени
гласник РС“, брoj 113/2015, 96/2016 и 120/17), прописано је да aко подносилац захтева отклони све
утврђене недостатке и поднесе усаглашени захтев најкасније у року од 30 дана од дана
објављивања акта на интернет страници надлежног органа, не доставља поново документацију,
нити поново плаћа административну таксу и друге накнаде које је већ доставио, односно платио у
поступку у којем је тај акт донет.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: против овог Закључка може се преко овог органа изјавити
приговор Општинском већу Општине Горњи Милановац, улица Таковска број 2, у року од 3 дана
од дана пријема Закључка, са прописаном таксом.
Обрадио:
Руководилац одсека за урбанизам и
комунално стамбене послове
Душан Дмитровић
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ И
ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Зоран Дрињаковић

