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ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Општинска управа Општине Горњи Милановац, Одељење за урбанизам, комунално
стамбене и имовинско правне послове, решавајући по захтеву инвеститора Алексић Златомира,
Звездара, Београд, Чегарска 8/10, ЈМБГ 1705962783438, за издавање решења о употребној дозволи
за економски објекат, спратности Пр (приземље) + Пк (поткровље), у Давидовици, Општина
Горњи Милановац, на катастарској парцели број 463 КО Давидовица, Општина Горњи Милановац,
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 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 18/2016),
доноси
РЕШЕЊЕ
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Алексић Златомира, Звездара, Београд, Чегарска 8/10,
ЈМБГ 1705962783438, за издавање решења о употребној дозволи за економски објекат, спратности
Пр (приземље) + Пк (поткровље), у Давидовици, Општина Горњи Милановац, на катастарској
парцели број 463 КО Давидовица, Општина Горњи Милановац, 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
Алексић Златомир, Звездара, Београд, Чегарска 8/10, ЈМБГ 1705962783438, поднеo je дана
07.7.2017. године захтев број ROP-GML-20049-IUP-1/2017, заводни број 4-02-351-18/2017-220,
преко пуномоћника Миловановић Стева, Горњи Милановац, улица Станимира Раловића број 51,
ЈМБГ 1708963783430, за издавање Решења о употребној дозволи за економски објекат, спратности
Пр (приземље) + Пк (поткровље), у Давидовици, Општина Горњи Милановац, на катастарској
парцели број 463 КО Давидовица, Општина Горњи Милановац,
Уз захтев за издавање решења о одобравању радова инвеститор је приложио:
- елаборат геодетских радова број ненаведен, од 26.6.2017. године, који је израдило
предузеће „ГЕОЕСТЕ“ ПР из Горњег Милановца, улица Хајдук Вељкова број 3,
одговорно лице Миловановић В. Стево, инж. геод., лиценца број 02 0200 12,
- потврду од 127.6.2017. године, да је изградња објекта завршена и објекат изведен у
складу са техничком документацијом на основу које је издато Решење о одобрењу
извођења радова на изградњи наведеног објекта, број 4-06-351-2/2016-11 од 21.3.2016.
године, да је објекат прикључен на инфраструктурну мрежу за прикључке који су
предвиђени грађевинском дозволом, одговорни пројектант Јасмина Б. Ћосић, дипл.
инж. грађ., лиценца број 310 8772 04,
- овлашћење od 26.6.2017. године којим је Алексић Златомир, Звездара, Београд,
Чегарска 8/10, ЈМБГ 1705962783438, дао овлашћење Миловановић Стеву, Горњи

-

Милановац, улица Станимира Раловића број 51, ЈМБГ 1708963783430, да у његово
име може поднети захрев за издавање употребне дозволе и
доказ о уплати републичке административне таксе на решење и накнаде за ЦЕОП.

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 за подношење захтева, прописане чланом 3., 5.
и 10. став 3.и тарифним бројем 1. 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, 50/2016 и 61/2017), којима је
одређено да се за захтев, ако тим законом није дргачије прописано, плаћа такса у износу од 310,00
РСД и да је обвезник дужан да уз захтев приложи одговарајући доказ да је таксу платио, из којих
разлога је орган управе, сагласно обавезама прописаних одредбом члана 42. став 2. тачка 3) и
члана 43. став 1. тачка 5) Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем „Службени гласник РС“, број 113/2015 и 96/16), утврдио да уз захтев није приложена сва
прописана документација и донео решење о одбацивању захтева.
Одредбом члана 18. став 4. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем, прописано је да aко 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 Решења може се изјавити жалба Министарству
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Златиборски округ, Ужице, Димитрија Туцовића
број 52, у року од 8 (осам) дана од дана пријема решења са прописаном таксом, преко овог
Одељења.
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