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ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Општинска управа Општине Горњи Милановац, Одељење за урбанизам, комунално
стамбене и имовинско правне послове, решавајући по захтеву Рудника и флотације “Рудник” д.о.о,
улица Мише Михајловића број 2/1/1, Рудник, општина Горњи Милановац, за издавање решења о
одобрењу извођења радова на изградњи СБТС10/0,4 кВ “РУДНИК И ФЛОТАЦИЈА” са
прикључним 10кВ СН водом, на катастарским парцелама број 17, 231 и 234, све 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), чланова 28. и 29. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, брoj 113/2015 и 96/16 ) и
члана 210. Закона о општем упрaвном поступку („Службени лист СРЈ“, брoj 33/97 и 31/2001 и
„Службени гласник РС“, брoj 30/2010), доноси
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Рудника и флотације “Рудник” д.о.о., Рудник, улица Мише
Михајловића број 2/1/1, општина Горњи Милановац за издавање решења о одобрењу извођења
радова на изградњи СБТС10/0,4 кВ “РУДНИК И ФЛОТАЦИЈА” са прикључним 10кВ СН водом,
на катастарским парцелама број 17, 231 и 234, све КО Мајдан, из разлога што нису испуњени
формални услови за поступање по захтеву.
Образложење
Рудник и флотација “Рудник” д.о.о., улица Мише Михајловића број 2/1/1, Рудник, општина
Горњи Милановац, поднело је дана 29.03.2017. године захтев број ROP-GML-458-ISAW-2/2017 за
издавање решења о одобрењу извођења радова на изградњи СБТС10/0,4 кВ “РУДНИК И
ФЛОТАЦИЈА” са прикључним 10кВ СН водом, на катастарским парцелама број 17, 231 и 234, све
КО Мајдан.
Уз захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова подносилац је приложио:
-идејни пројекат ( главна свеска и пројекат електроенергетских инсталација), број Т17-0231 из месеца фебруара 2017, који је израдила 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,
-сагласности Општине Горњи Милановац број 4-07-351-807/2016 од 05.12.2016.године и
4-05-463-56/2016 од 19.01.2017. године, за постављање стубне ТС на делу к.п. број 231 КО
Мајдан и за постављање ваздушног вода на стубовима на к.п. број 234 КO Мајдан,
-сагласност ЈП “Србијашуме”, ШГ Крагујевац, број 3786/1 од 31.01.2017.године за
пролазак постављање ваздушног вода 10 кв преко к.п. број 17 КO Мајдан,
-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 даље поступање по захтеву јер техничка документација-идејни пројекат, није
приложена и у dwg формату, која обавеза је прописана одредбом члана 3. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, брoj 113/2015 и
96/16), 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 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 за ЦEOП.
На основу изложеног одлучено је као у диспозитиву овог закључка.
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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