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Бroj: ROP-GML-2374-ISAW-1/2017
Заводни број: 4-02-351-18/2017-20
09.02.2017. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Општинска управа Општине Горњи Милановац, решавајући по захтеву ЈП ЕПС-ОДС
„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Чачак, улица Кренов пролаз бб, за издавање
решења о одобрењу радова на реконструкцији прикључног ДВ 10кВ за ТС “ОЗИЋА БРДО“ у
Шаранима, Општина Горњи Милановац, на основу чланова 8ђ, Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, брoj 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-Oдлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013-Oдлука УС, 50/2013-Oдлука УС, 98/2013-Oдлука УС, 132/2014 и 145/2014),
члана 17. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“,
број 22/2015 и 89/2015) и члана 192. Закона о општем упрaвном поступку („Службени лист
СРЈ“, број 33/97 и 31/2001 и „Службени гласник РС“, број 30/2010), доноси
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ЈП ЕПС-ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак
Чачак, улица Кренов пролаз бб, за издавање решења о одобрењу радова на реконструкцији
прикључног ДВ 10кВ за ТС “ОЗИЋА БРДО“ у Шаранима, Општина Горњи Милановац,
дужине 1.017,00м, на катастарским парцелама број 302/1, 302/2, 302/3, 302/4, 303, 304, 1800,
308, 1456, 1455/3, 1454, 1463/1, 1463/2, 1501/1, 1501/2, 1504/1, 1504/2 и 1531/1, све у КО
Шарани, из разлога што нису испуњени формални услови за поступање по захтеву.
Образложење
ЈП ЕПС-ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Чачак, улица Кренов пролаз
бб, поднело је дана 06.02.2017. године захтев, брoj ROP-GML-2374-ISAW-1/2017, заводни број
4-02-351-18/2017-20, за издавање решења о одобрењу радова на реконструкцији прикључног
ДВ 10кВ за ТС “ОЗИЋА БРДО“ у Шаранима, Општина Горњи Милановац, дужине 1.017,00м,
на катастарским парцелама број 302/1, 302/2, 302/3, 302/4, 303, 304, 1800, 308, 1456, 1455/3,
1454, 1463/1, 1463/2, 1501/1, 1501/2, 1504/1, 1504/2 и 1531/1, све у КО Шарани.
Уз захтев за издавање решења о одобравању радова инвеститор је приложио:
-идејни пројекат, број 2-022/16 из месеца децембра 2016.године, урађен од стране ЈП
ЕПС-ОДС„ЕПС Дистрибуција“д.о.о. Београд, Огранак Чачак, Погон Горњи Милановац,
улица Радована Грковића број 18, одговорно лице Милосав Милорадовић, дипл. инж.
ел., главни пројектант Марко С. Вујичић, дипл. инж. ел., лиценца број 350 N817 15,
-генерално овлашћење број 8Е000Д0927-79630/1 од 21.3.2016. године и
-доказе о уплати накнаде за ЦЕОП и републичке административне таксе.
Увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је да нису испуњени
формални услови за поступање по захтеву из члана 17. став 1. тачка 3. и члана 28. став 3. тачка
1) Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени
гласник РС“, брoj 113/2015), у вези са чланом 135. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“, брoj 72/2009, 81/2009–исправка, 64/2010–Oдлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013Oдлука УС, 50/2013-Oдлука УС, 98/2013-Oдлука УС, 132/2014 и 145/2014),
Одредбом члана 17. став 1. тачке 3. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 113/2015), прописано је да орган

управе проверава да ли је захтев поднет у прописаној форми и да ли садржи све прописане
податке.
Одредбом члана 28. став 3. тачка 1) наведеног правилника прописано je да се уз захтев
прилаже и доказ о одговарајућем праву на предметном земљишту и објекту, у смислу члана
135. и 69. 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).
Увидом у захтев и документацију утврђено је да није наведен правни основ захтева и да
није приложен доказ о одговарајуђем праву на предметном земљишту и објекту (издати
локацијски услови и грађевинска дозвола...), нити је наведен основ ослобађања те обавезе у
случају да је то право уписано у јавној књизи (потврда катастра о снимљеном воду).
Одредбом члана 18. став 4. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Службени гласник РС“, број 113/2015), 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.
На основу цитираних и прописа наведених у уводу, одлучено је као у ставу 1.
диспозитива овог решења.
Против овог Закључка може се изјавити приговор Општинском већу Општине Горњи
Милановац, у року од 3 дана од дана пријема Закључка са предвиђеном таксом, а преко овог
органа.
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