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ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Општинска управа Општине Горњи Милановац, решавајући по захтеву
„КОРИДОРИ СРБИЈЕ“ д.о.о. Београд, ул. Краља петра бр. 21, за издавање
Решења о одобрењу за извођење радова на изградњи дела средњенапонске
електродистрибутивне мреже, прикључни електрични вод 10 кV за ТС „Тунел
Шарани“, на катастарским парцелама број 1548/1, 1092, 1094/2, 1095/4, 1084 и
1095/1 КО Шарани, а на основу чланова 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, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и
145/2014), чланова 28. и 29. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем («Сл.гласник РС»бр. 113/2015 ) и чл. 210. Закона
о општем упрaвном поступку («Сл.лист» СРЈ бр. 33/97 и 31/2001 и «Сл.гласник
РС» бр.- 30/2010) доноси
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев поднет од стране „КОРИДОРИ СРБИЈЕ“ д.о.о.
Београд, ул. Краља петра бр. 21, за издавање Решења о одобрењу за извођење
радова на изградњи дела средњенапонске електродистрибутивне мреже,
прикључни електрични вод 10 кV за ТС „Тунел Шарани“, на катастарским
парцелама број 1548/1, 1092, 1094/2, 1095/4, 1084 и 1095/1 КО Шарани, 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
плаћа административна такса и накнада.
Образложење
„КОРИДОРИ СРБИЈЕ“ д.о.о. Београд, ул. Краља петра бр. 21, поднело је
захтев под бројем ROP-GML-13432-ISAW-2/2016 од 09. 09. 2016. године, за
издавање Решења о одобрењу за извођење радова на изградњи дела
средњенапонске електродистрибутивне мреже, прикључни електрични вод 10 кV

за ТС „Тунел Шарани“, на катастарским парцелама број 1548/1, 1092, 1094/2,
1095/4, 1084 и 1095/1 КО Шарани.
Уз захтев за издавање решења за грађевинску дозволу инвеститор је
приложио:
- Идејни пројекат за део средњенапонске електродистрибутивне мреже,
прикључни електрични вод 10 кV за ТС „Тунел Шарани“ урађен од стране „ОДС
- ЕПС дистрибуција“ д.о.о. Београд, Сектор за планирање и инвестиције у
Краљеву,, одговорни пројектант одговорни пројектант Душан С. Мајсторовић,
дипл.инж.ел., број лиценце 350 0418 03.
-

Решење Владе РС о утврђивању јавног интереса 05бр. 465-5114/2016
од 03. 06.2016.године.

-

Решење Општинске управе општине Горњи Милановац бр.4-05-465107/2016 од 19. 07.2016.године.

-

Записник поравнања о установљењу права службености закљученог
пред Општинском управом општине Горњи Милановац бр.4-05-465109/2016 од 12. 07.2016.године.

-

Уговор о финансирању-стварању техничких услова за прикључење –
изградњу прикључка бр. 0-6798/16 од 21.06.2016.године.

- Доказ о уплати републичке административне таксе и накнаде за ЦЕОП.
Увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је да нису
испуњени формални услови за даље поступање по захтеву према члану 17. став
1. тачка 3. и 4. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем («Сл.гласник РС»бр. 113/2015), и то:
-

документација приложена уз захтев није потписана квалификованим
електронским потписом и то:
Решење Владе РС о утврђивању јавног интереса 05бр. 465-5114/2016
од 03. 06.2016.године, решење Општинске управе општине Горњи
Милановац бр.4-05-465-107/2016 од 19. 07.2016.године, записник
поравнања о установљењу права службености закљученог пред
Општинском управом општине Горњи Милановац бр.4-05-465109/2016 од 12. 07.2016.године, уговор о финансирању-стварању
техничких услова за прикључење – изградњу прикључка бр. 0-6798/16
од 21.06.2016.године

- није поднет доказ о одговарајућем праву на к.п. 1094/2 и 1095/4, све у КО
Шарани.

Чланом 3. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем, предвиђено је да се сва акта и документи које,
између осталих, подносилац захтева доставља у обједињеној процедури,
достављају у форми електронског документа, у пдф формату, потписаном
квалификованим електронским потписом, док је одредбом члана 16. Став 3.
тачка 1) наведеног Правилника прописано да се уз захтев прилаже доказ о
одговарајућем праву на земљишту, осим ако је то право, између осталог, уписано
у јавној књизи.
Одредбом члана 18. став 4. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем, прописано је да 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 плаћа
административна такса и накнада.
Имајући све ово у виду, одлучено је као у диспозитиву овог Закључка.
Против овог Закључка може се изјавити приговор Општинском већу у
року од 3 дана од дана пријема Закључка са предвиђеном таксом, а преко овог
органа.
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