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Одељење за урбанизам комунално стамбене
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Заводни број: 4-02-351-18/2017-157
01.6.2017. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Општинска управа Општине Горњи Милановац, Одељење за урбанизам, комунално
стамбене и имовинско правне послове, решавајући по захтеву Основне школе „Таковски устанак“
из Такова, општина Горњи Милановац, за издавање решења о oдобрењу извођења радова на
изградњи громобранске инсталације на објекту Основне школе „Таковски устанак“ у Такову, на
катастарској парцели број 258/1 КО Таково, општина Горњи Милановац, а на основу чланова 8.,
8д., 8ђ., 154.-160. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, брoj 72/2009, 81/2009исправка, 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), чланова 28. и 29. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 113/2015 и 96/2016) и
члана 210. 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 Основне школе „Таковски устанак“ из Такова, за издавање решења
о oдобрењу извођења радова на изградњи громобранске инсталације на објекту Основне школе
„Таковски устанак“ у Такову, на катастарској парцели број 258/1 КО Таково, општина Горњи
Милановац, из разлога што нису испуњени формални услови за поступање по захтеву.
Образложење
Основна школа „Таковски устанак“ из Такова, општина Горњи Милановац, поднела је дана
31.5.2017. године захтев број ROP-GML-15273-ISAW-1/2017, за издавање Решења о oдобрењу
извођења радова на изградњи громобранске инсталације на објекту Основне школе „Таковски
устанак“ у Такову, на катастарској парцели број 258/1 КО Таково, општина Горњи Милановац.
Уз захтев за издавање решења о одобравању радова инвеститор је приложио:
- пројекат за извођење број 006-10/16 од октобра 2016. године за извођење радова на
изградњи громобранске инсталације на објекту Основне школе „Таковски устанак“ у
Такову, општина Горњи Милановац урађен од стране Инжењерског бироа „ЕNERGY
VISTA“ из Ивањице, улица Милинка Кушића број 54, спрат II, стан 6, Ивањица, одговорни
пројектант Тошић В. Душан, дипл. инж. ел., лиценца број 350 9530 04,
- графичке прилоге-диспозиција уземљивача громобранске инсталације, зона штићења
громобрана са раним стартовањем, основа крова, фасаде, штапна хватаљка са уређајем за
рано стартовање LAP-BX-175, детаљ постављања штапне хватаљке на фасади објекта,
- доказ о уплати 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 из члана 29. став 1. тачке 2., 3. и 5. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем „Службени гласник РС, “број
113/2015), а у вези са чланом 135. 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 и 145/2014).

Одредбом члана 29. став 1. тачке 2., 3. и 5. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 113/2015), прописано је да орган
управе проверава да ли је подносилац захтева лице које може бити инвеститор те врста радова у
складу са Законом, да ли је захтев поднет у прописаној форми и да ли захтев, односно идејни
пројекат поднет уз захтев садржи све прописане податке и да ли је приложена сва документација
прописана Законом и подзаконским актима донетим на основу Закона.
Увидом у захтев и приложену документацију утврђено је да подносилац захтева није
приложио доказ-пуномоћје, да у име и за рачун Општине Горњи Милановац, као власника и
инвеститора на предметном земљишту и објектима, све у складу са Законом о јавној својини, може
поднети захтев за наведене радове и да идејни пројекат, који је и погрешно означен као пројекат
за извођење и не садржи податке о локацији-катастарској парцели и општини, није у сагласности
са подацима из поднетог захтева.
Одредбама члана 18. став 4. и члан 44. став 4. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем, одређено је да уколико подносилац захтева у року од
10 дана од пријема овог решења, 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 наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог Закључка.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 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.
Руководилац одсека за урбанизам и
комунално стамбене послове
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