Р Е П У Б Л И КА С Р Б И Ј А
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам комунално стамбене
и имовинско правне послове
БР: ROP-GML-14861-ISAW-1/2017
Заводни број: 4-02-351-18/2017-147
29.5.2017. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Општинска управа Општине Горњи Милановац, Одељење за урбанизам, комунално
стамбене и имовинско правне послове, решавајући по захтеву Пантелић Милоша из Горњег
Милановца, улица Вука Караџића број 41, за издавање решења о oдобрењу извођења радова на
инвестиционом одржавању стамбеног објекта у Горњем Милановцу, улица Вука Караџића број 41,
на катастарској парцели број 11084/6 КО Горњи Милановац, а на основу чланова 8., 8д., 8ђ., 154.160. 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), 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 Пантелић Милоша из Горњег Милановца, улица Вука Караџића
број 41, за издавање решења о oдобрењу извођења радова на инвестиционом одржавању стамбеног
објекта бр. 1 у Горњем Милановцу, спратности Пр (приземље) + Сп (спрат) улица Вука Караџића
број 41, на катастарској парцели број 11084/6 КО Горњи Милановац, из разлога што нису
испуњени формални услови за поступање по захтеву.
Образложење
Пантелић Милош из Горњег Милановца, улица Вука Караџића број 41, поднео је дана
26.5.2017. године захтев број ROP-GML-14861-ISAW-1/2017 преко Toмић Ранка из Горњег
Милановца, улица 1300 каплара број 2, као пуномоћника, за издавање Решења о oдобрењу
извођења радова на инвестиционом одржавању стамбеног објекта бр. 1 у Горњем Милановцу,
спратности Пр (приземље) + Сп (спрат) улица Вука Караџића број 41, на катастарској парцели број
11084/6 КО Горњи Милановац.
Уз захтев за издавање решења о одобравању радова инвеститор је приложио:
- технички опис и попис радова, број 21/2017, од 26.5.2017.године, који је израдило
предузеће „Архитекти Томић“ д.о.о. из Горњег Милановца, ул. 1300 каплара 2,
одговорни пројектант Томић М. Ранко, дипл. инж. арх., лиценца број 300 0537 03,
- овлашћење, број ненаведен, од 26.5.2017. године. и
- доказ о уплати административне таксе и накнаде за ЦЕОП.
Увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је да нису испуњени
формални услови за поступање по захтеву прописани одредбом члана 145. став 2. 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), којим је прописано, између осталог, да се решење о одобрењу извођења радова издаје
инвеститору који достави идејни пројекат у складу са подзаконским актом којим се уређује
садржина техничке документације према класи објекта, односно технички опис и попис радова за
извођење радова на инвестиционом одржавању и члана 16.став 4. Правилника о садржини, начину

и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени
објеката („Службени гласник РС“, бр. 23/2015, 77/2015 и 96/2016) којим је прописано да идејни
пројекат се израђује , између осталог, и за потребе прибављања решења о одобрењу за извођење
радова из члана 145. Закона, јер подносилац захтева није приложио идејни пројекат у прописаним
форматима и у складу са цитираним, напред наведеним прописима, из којих разлога је орган
управе и донео закључак о одбацивању 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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