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ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Општинска управа Општине Горњи Милановац, решавајући по захтеву Димитријевић
Радослава из Горњег Милановца, улица Рада Јанићијевић број 38, за издавање решења о
употребној дозволи за породични стамбени објекат у Горњем Милановцу, на
катастарској парцели број 50120/2 КО Горњи Милановац, а на основу чланова 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), чланова 43 и 44. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем («Сл.гласник РС»бр. 113/2015 )
и чл. 210. Закона о општем упрaвном поступку («Сл.лист» СРЈ бр. 33/97 и 31/2001 и
«Сл.гласник РС» бр.- 30/2010) доноси

ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев поднет од стране Димитријевић Радослава из Горњег
Милановца, улица Рада Јанићијевић број 38, за издавање употребне дозволе за
породични стамбени објекат у Горњем Милановцу, на катастарској парцели број
50120/2 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 плаћа
административна такса и накнада.
Образложење
Димитријевић Радослав из Горњег Милановца, улица Рада Јанићијевић број 38,
поднео је захтев под бројем ROP-GML-10728-IUP-1/2016 од 25.05.2016. године,
електронски потписан од стране Ранка Томића из Г. Милановца, за издавање употребне
дозволе за породични стамбени објекат у Горњем Милановцу, на катастарској парцели
број 50120/2 КО Горњи Милановац.
Подносилац је уз захтев приложио: Елаборат геодетских радова за изведени
објекат; Потврду одговорног пројектанта да је изградња објекта завршена и објекат
изведен у складу са техничком документацијом на основу које је издата грађевинска
дозвола као и да је објекат подобан да буде прикључен на инфраструктурну мрежу за
прикључке који су предвиђени грађевинском дозволом и доказ о уплати
административних такси и накнаде за ЦЕОП.

Увидом у поднети захтев је утврђено да није испуњен формални услов за
поступање по захтеву из члана 43 став 1 тачка 4 Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем («Сл.гласник РС»бр. 113/2015 ).
Наиме, захтев за употребну дозволу електронски је потписао Ранко Томић из Г.
Милановца, а у приложеним докуметима нема пуномоћја за заступање којим
инвеститор Димитријевић Радослав из Г. Милановца овлашћује Ранка Томића из Г.
Милановца да може поднети захтев.
У члану 44. став 4. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем, стоји да 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 плаћа
административна такса и накнада.
Имајући све ово у виду, одлучено је као у диспозитиву овог Закључка.
Против овог Закључка може се изјавити приговор Општинском већу у року од 3
дана од дана пријема Закључка са предвиђеном таксом, а преко овог органа.
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