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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 28.6.2017. године, решавајући по захтеву
инвеститора Петровић Љубомира из Горњег Милановца, улица војводе Живојина Мишића број 8,
ЈМБГ1604946783435, за издавање решења о употребној дозволи за стамбени објекат, у Горњем
Милановцу, на катастарској парцели број 564/1 КО 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
З А К Љ У ЧА К
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Петровић Љубомира из Горњег Милановца, улица
војводе Живојина Мишића број 8, ЈМБГ1604946783435, за издавање решења о употребној дозволи
за стамбени објекат, у Горњем Милановцу, на катастарској парцели број 564/1 КО 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
Петровић Љубомир из Горњег Милановца, улица војводе Живојина Мишића број 8,
ЈМБГ1604946783435, преко пуномоћника Симовић Слободанке из Горњег Милановца, улица
Дринчићева број 39, ЈМБГ2702954788433, поднео је захтев број ROP-GML-6507-IUP-1/2018,
заводни број 4-02-351-1/2018-89 од 15.3.2018. године за издавање Решења о употребној дозволи за
стамбени објекат, у Горњем Милановцу, на катастарској парцели број 564/1 КО Горњи
Милановац.
Уз захтев за издавање решења о употребној дозволи инвеститор је приложио:
- елаборат геодетских радова број ненаведен, од 10.3.2018. године, одговорни
пројектант Стево Миловановић Пр „ГЕОЕСТЕ“ из Горњег Милановца, улица Хајдук
Вељкова број 3, главни пројектант Миловановић В. Стево, дипл. инж. геод., лиценца
број 02 0200 12,
- потврду одговорног пројектанта од 03.3.2018. године да је изградња објекта завршена
и да је објекат изведен у складу са техничком документацијом на основу које је издата
грађевинска дозвола, да је објекат прикључен на инфраструктурну мрежу за
прикључке који су предвиђени грађевинском дозволом, одговорни пројектант
Симовић Д. Слободанка, дипл. инж. арх., лиценца број 300 3969 03,
- пуномоћје, број ненаведен, од 02.02.2018. године,
- доказ о уплати републичке административне таксе на захтев и решење и накнаде за
ЦЕОП.

Увидом у захтев утврђено је да је подносилац у делу захтева који се односи на тип правног
основа (акта) по којем се подноси сам захтев, као и број и датум тог акта, навео да је тај акт
грађевинска дозвола, број 05-5218/1 од 16.6.1962. године и да није приложио у pdf формату
наведену исправу. Увидом у службену евиденцију орган је утврдио да наведени акт није заведен,
из којих разлога је одлучено као у диспозитиву решења.
У циљу прибављања наведене исправе као одлучне чињенице, орган управе ће службено, а
изван поступка електронске процедуре којом није предвиђена и омогућена електронска
комуникација са Међуопштинским историјским архивом у Чачку, од тог органа затражити
достављање наведеног акта, о чему ће подносилац бити обавештен ради благовременог
подношења усаглашеног захтева, као и да подносилац сам приложи тражени акт за случај да у
евиденцији замољеног органа тај акт не постоји.
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 прописаном таксом, преко овог
Одељења.
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