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-17449-IUP-1/2017
Заводни број: 4-02-351-18/2017-187
23.6.2017. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Општинска управа Општине Горњи Милановац, Одељење за урбанизам, комунално
стамбене и имовинско правне послове, Горњи Милановац, Тихомира Матијевића број 4,
решавајући по захтеву суинвеститора Јелић Слободана, ЈМБГ1402948783414 и Јелић Марице,
ЈМБГ0509947788426, обоје из Горњег Милановца, улица Сувоборска број 21, за издавање решења
о употребној дозволи за породичну стамбену зграду спратности Су (сутерен) + Пр (приземље) +
Пк (поткровље), објекат 1 у Горњем Милановцу, на катастарској парцели број 10050/11 КО Горњи
Милановац, на основу чланова 8., 8д., 8ђ., 154.-160. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“, брoj 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013Одлука УС, 50/2013-Одлука УС, 98/2013-Одлука УС, 132/2014 и 145/2014), чланова 42.-47.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени
гласник РС“, број 113/2015 и 96/2016) и члана 146. Закона о општем упрaвном поступку
(„Службени гласник РС“, брoj 18/16), доноси
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Јелић Слободана и Јелић Марице, обоје из Горњег Милановца,
улица Сувоборска број 21, за издавање решења о употребној дозволи за породичну стамбену
зграду у Горњем Милановцу, спратности Су (сутерен) + Пр (приземље) + Пк (поткровље), на
катастарској парцели број 10050/11 КО Горњи Милановац, из разлога што нису испуњени
формални услови за поступање по захтеву.
Образложење
Јелић Слободан и Јелић Марица, обоје из Горњег Милановца, улица Сувоборска број 21,
поднели су дана 16.6.2017. године захтев број ROP-GML-17449-IUP-1/2017, заводни број 4-02-35118/2017-187, преко пуномоћника Петровић Хамидовић Миреле из Горњег Милановца, ЈМБГ
1603977799414, за издавање Решења о употребној дозволи за породичну стамбену зграду
спратности Су (сутерен) + Пр (приземље) + Пк (поткровље), објекат 1 у Горњем Милановцу, на
катастарској парцели број 10050/11 КО Горњи Милановац.
Уз захтев за издавање решења о одобравању радова инвеститор је приложио:
-

-

-

елаборат геодетских радова број 952-02-7-63/17 од 01.6.2017. године, који је израдило
предузеће „ГЕОПЛАН“ из Чачка, улица Краља Петра I број 30, одговорно лице
Топаловић М. Радослав, дипл. инж. геод., лиценца број 01 0233 12,
потврду од 14.6.2017. године да је изградња објекта завршена и објекат изведен у
складу са техничком документацијом на основу које је издато Решење о грађевинској
дозволи број 3-351-374 од 15.02.1991. године, да је објекат прикључен на
инфраструктурну мрежу за прикључке који су предвиђени грађевинском дозволом,
одговорни пројектант Петровић Хамидовић Н. Мирела, дипл. инж. арх., лиценца број
300 Е377 07,
уговор о заједничкој изградњи број 1265/91 од 29.7.1991. године,
грађевинску дозволу број 3-351-374 од 15.2.1991. године,

-

-

овлашћење, број ненаведен, датум ненаведен, којим су Јелић Слободан,
ЈМБГ1402948783414 и Јелић Марица, ЈМБГ0509947788426, обоје из Горњег
Милановца, улица Сувоборска број 21, дали овлашћење Петровић Хамидовић Мирели
из Горњег Милановца, ЈМБГ 1603977799414, да у њихово име може вршити све радње
у вези употребне дозволе и
доказ о уплати републичке административне таксе на захтев и решење 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 43. став 1. тачке 3. и 4.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени
гласник РС“, број 113/2015 и 96/16), јер приложена документација-eлаборат геодетских радова, не
садржи податак о површини земљишта под зградом-објектом.
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 Општине Горњи Милановац, Таковска број 2, у року од 3 дана од дана пријема
Закључка са предвиђеном таксом, а преко овог органа.
Руководилац одсека за урбанизам и
комунално стамбене послове
Душан Дмитровић
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ И
ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
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