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ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Општинска управа Општине Горњи Милановац, Одељење за урбанизам, комунално
стамбене и имовинско правне послове, решавајући по захтеву „Vip mobile“ d.o.o., град Београд,
општина Нови Београд, улица Милутина Миланковића број 1ж, за издавање Решења о одобрењу
за извођење радова на изградњи РБС локација „КГ3355_01 ЦА_Савинац“, нa катастарској парцели
број 101 КО Шарани, 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 „Vip mobile“ d.o.o., град Београд, општина Нови Београд, улица
Милутина Миланковића број 1ж, за издавање Решења о одобрењу извођења радова на изградњи
РБС локација „КГ3355_01 ЦА_Савинац“, нa катастарској парцели број 101 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 на захтев плаћа административна такса и накнада за Цеоп.
Образложење
„Vip mobile“ d.o.o., град Београд, општина Нови Београд, улица Милутина Миланковића
број 1ж, преко пуномоћника “Kodarinženjering” d.o.o., град Београд, општина Нови Београд, улица
Аутопут за Загреб број 41 улаз и, поднело је дана 26.4.2017. године захтев број ROP-GML-829ISAW-3/2017 за издавање Решења о одобрењу извођења радова на изградњи РБС локација
„КГ3355_01 ЦА_Савинац“, нa катастарској парцели број 101 КО Шарани.
Уз захтев за издавање Решења о одобрењу извођења радова подносилац је приложио:
-идејни пројекат за извођење радова, број 1235 из месеца марта 2017. године, које је
израдило “Kodarinženjering” d.o.o., град Београд, општина Нови Београд, улица Аутопут за
Загреб број 41, одговорно лице пројектанта Миловановић Ања, главни и одговорни
пројектант Михаиловић Т. Јелена, дипл. инж. арх., лиценца број 300 Е662 07 (главна свеска
и пројекат архитектуре), Плут В. Тања, дипл. инж. грађ., лиценца број 310 Ф646 07
(пројекат конструкције) и Станојевић Ф. Живко, дипл. инж. ел., лиценца број 350 Л851 12
(пројекат електроенергетских инсталација),
-уговор о закупу к.п. број 101 КО Шарани од 30.11.2016.године,
-решење којим се потврђује да није потребна процена утицаја пројекта/објекта на животну
средину, број 4-08-501-635/2017 од 18.4.2017.године,
-услове за пројектовање и прикључење на систем електричне енергије, број ROP-GML829-LOCН-2/2017, број ненаведен од 02.02.2017. године,
-обавештење министарства одбране број 318-4 од 09.02.2017. године да планирани
објекат/пројекат не треба посебно прилагођавати за потребе телекомуникационог система
Војске Србије,

-сагласност директората цивилног ваздухопловства републике Србије број 6/3090011/2017-0002 од 31.01.2017. године за постављање радио базне станице са антенским
стубом на КП број 101, КО Шарани,
-услови Телекома Србије, деловодни број 37297/2-2017 од 02.02.2017. године којима се
дозвољава извођење радова на изградњи локалног телекомуникационог вода у Шаранима
на КП број 101 КО Шарани,
-обавештење ЈКП Горњи Милановац број 419/2 од 31.01.2017. године да на овом подручју
нема водоводне и канализационе мреже,
-потврда службе за катастар непокретности Горњи Милановац број 952-04-5/2017 од
25.01.2017. године којом се потврђује да у Елаборату премера водова не постоје уписани
водови (подземне инсталације) на КП број 101 КО Шарани,
-сажети технички опис радова,
-пуномоћје број ОПУ: 618-2016 од 02.6.2016 године и
-доказе о уплати накнаде за ЦЕОП и републичке административне таксе.
Одредбом члана 28. став 2. тачка 2. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 113/2015), прописано је да
подносилац уз захтев прилаже, између осталог и доказ о уплати административне таксе за
подношење захтева и доношење решења.
Увидом у приложену документацију утврђено је да подносилац захтева није приложио
доказ о уплати републичке административне таксе прописане тарифним бројем 169. Закона о
републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/2003, 51/2003, 61/2005,
101/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011, 55/2012, 93/2012, 47/2013, 65/2013, 57/2014, 45/2015,
83/2015, 112/2015 и 50/2016), којим је одређено да се за решење којим се одобрава изградња
телекомуникационих објеката плаћа такса од 0,3% на предрачунску вредност, уз напомену да се
предрачунска вредност по објекту усклађује се применом индекса потрошачких цена који
објављује републички орган надлежан за послове статистике, у периоду од првог дана наредног
месеца од месеца утврђивања предрачунске вредности, до последњег дана месеца који претходи
месецу када је захтев поднет и да се такса из овог тарифног броја плаћа пре уручења решења, из
којих разлога је орган управе, сагласно обавезама прописаних одредбом члана 29. став 1. тачка 6)
и става 5. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
„Службени гласник РС, “број 113/2015), утврдио да уз захтев није приложена сва прописана
документација и 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 Цеоп.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: против овог Закључка може се преко овог органа изјавити
приговор Општинском већу Општине Горњи Милановац, у року од 3 дана од дана пријема
Закључка и са предвиђеном таксом.
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