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ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално стамбене
и имовинско правне послове
Брoj: ROP-GML-33137-ISAW-1/2017
Заводни број: 4-02-351-18/2017-476
27.10.2017. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Општинска управа Општине Горњи Милановац, Tихомира Матијевића број 4, начелник
Одељења за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове, по овлашћењу
начелника Општинске управе, број 282/2017 од 09.10.2017. године, решавајући по захтеву
Општине Горњи Милановац, улица Таковска број 2, Горњи Милановац, за издавање решења о
одобрењу извођења радова ојачања коловозне конструкције некатегорисаног пута М.З. Лозањ„Гачићи“, општина Горњи Милановац, на катастарским парцелама број 1156, 930, 941, 940, 947,
946, 948, 993/4, 953, 999/3, 954, 999/2, 955, 952 и 945/2 све КО Лозањ, 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), члана 29. став 1. тачка 3) Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, брoj 113/2015 и 96/2016 ) и члана 146.
Закона о општем упрaвном поступку („Службени гласник РС“, брoj 18/2016), доноси
ЗАКЉУЧАК

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Општине Горњи Милановац, улица Таковска број 2, Горњи
Милановац, МБ 07175221, ПИБ 102156105, за издавање решења о одобрењу извођења радова
ојачања коловозне конструкције некатегорисаног пута М.З. Лозањ-„Гачићи“, општина Горњи
Милановац, на катастарским парцелама број 1156, 930, 941, 940, 947, 946, 948, 993/4, 953, 999/3,
954, 999/2, 955, 952 и 945/2, све КО Лозањ, из разлога што нису испуњени формални услови за
поступање по захтеву.
Образложење
Општина Горњи Милановац, улица Таковска број 2, Горњи Милановац, МБ 07175221 ПИБ
102156105, преко пуномоћника Смиљанић Снежане, запослене у Јавном предузећу за изградњу,
ЈМБГ3006966778627, поднела је дана 25.10.2017. године захтев број ROP-GML-33137-ISAW1/2017 за издавање решења о одобрењу извођења радова ојачања коловозне конструкције
некатегорисаног пута М.З. Лозањ-„Гачићи“, општина Горњи Милановац, на катастарским
парцелама број 1156, 930, 941, 940, 947, 946, 948, 993/4, 953, 999/3, 954, 999/2, 955, 952 и 945/2 све
КО Лозањ.
Уз захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова подносилац је приложио:
-идејни пројекат број 1919/2017 из месеца oктобра 2017. године, одговорни пројектант ЈП
за изградњу општине Горњи Милановац, улица Тихомира Матијевића број 4, одговорно
лице Вучетић Божидар, ЈМБГ3108955783413, главни пројектант Смиљанић Снежана, дипл.
инж. грађ., лиценца број 310 Е590 07,
-сагласности власника предметних парцела које су предвиђене пројектом прибављене од
стране Одељења за локални економски развој и инвестиције општина Горњи Милановац,
број ненаведен, од 02.10.2017. године,
-овлашћење број 1-031-38/2017 од 29.9.2017. године и
-доказ о уплати накнаде за ЦЕОП.
Увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је да нису испуњени
формални услови за даље поступање јер у приложеним сагласностима власника предметних

парцела од 02.10.2017. године није прибављена сагласност за к.п. број 930 КО Лозањ, која
чињеница није у складу са одредбама члана 8ђ 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), чланом 29.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем „Службени
гласник РС “, број 113/2015 и 96/2016), из којих разлога је орган управе, сагласно цитираним
прописима и ради утврђивања да ли је захтев поднет у прописаној форми и да ли садржи све
прописане податке, као и да ли је уз захтев приложена сва прописана документација, донео
закључак 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 Закључка 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 предвиђеном таксом, преко овог
Одељења.
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