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ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Општинска управа Општине Горњи Милановац, Одељење за урбанизам комунално стамбене и
имовинско правне послове, Горњи Милановац, Тихомира Матијевића број 4, решавајући по овлашћењу
Општине Г. Милановац број 228/2017 од 26.07.2017. године, по захтеву за пријаву радова Танасковић
Драгише из Г. Милановца, поднетој у складу са Решењем о одобрењу извођења радова на изградњи
помоћног објекта у Г. Милановцу нa катастарској парцели број 10960/2 КО Г. Милановац, а на основу
члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр. 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), члана 31. и члана 32. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Службени гласник РС“, број 113//2015 и 96/2015) и члана 214., 59. и 80. Закона о
општем упрaвном поступку („Службени лист РС“, брoj 18/2016), доноси:
РЕШЕЊЕ
ОДБАЦУЈЕ СЕ пријава радова број ROP-GML-30461-WА-2/2017, заводни број 4-02-35118/2017-254 од 27.07.2017. године Танасковић Драгише из Г. Милановца, поднета преко пуномоћника
Јасмине Ћосић из Г. Милановца улица Иве Лоле Рибара број 11, у складу са Решењем о одобрењу
извођења радова на изградњи помоћног објекта у Г. Милановцу нa катастарској парцели број 10960/2
КО Г. Милановац, из разлога што нису испуњени формални услови за поступање по захтеву.
Образложење
Танасковић Драгиша из Г. Милановца, је преко пуномоћника Јасмине Ћосић из Г. Милановца
улица Иве Лоле Рибара број 11, поднео дана 27.07.2017. године пријаву радова број ROP-GML-30461WА-2/2017, заводни број 4-02-351-18/2017-254, у складу са Решењем о одобрењу извођења радова на
изградњи помоћног објекта у Г. Милановцу нa катастарској парцели број 10960/2 КО Г. Милановац.
Подносилац је уз захтев приложио:
-доказ о уплати накнаде за уређивање грађевинског земљишта,
-овлашћење о заступању од 20.09.2016. године и
-доказ о уплати републичке администартивне таксе и накнаде за ЦЕОП
Увидом у поднету пријаву и приложену документацију утврђено је да нису испуњени
формални услови за даље поступање. Наиме, у решењу о извођењу радова на изградњи помоћног
објекта се, између осталог наводи да се код пријаве радова доставља и доказ о уплати локалне
комуналне таксе за изградњу, па је пријава почетка извођења радова одбачена на основу одредби члана
59., 214. Закона о општем упрaвном поступку („Службени лист РС“, брoj 18/2016) и члана 31. и 32.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник
РС“, број 113//2015 и 96/2015).
На основу наведеног, одлучено је као у у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: против овог Решења може се изјавити жалба Министарству
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Златиборски округ, Ужице, Димитрија Туцовића 52, у
року од 8 (осам) дана од дана пријема решења са предвиђеном таксом, преко овог Одељења.
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