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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 283/2018 од 11.6.2018. године, решавајући по захтеву
суинвеститора Чопић Нада, Горњи Милановац, улица Цара Душана број 45, ЈМБГ2610956788412 и
Томовић Рако, улица Милоша Црњанског број 41, Зрењанин, ЈМБГ1009954850030, преко
пуномоћника Миловановић Стева из Горњег Милановца, улица Станимира Раловића број 51,
ЈМБГ 1708963783430, за издавање решења о употребној дозволи за стамбени објекат број 1 у
месту Прањани, општина Горњи Милановац, на катастарској парцели број 2199/5 КО Прањани, 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, 96/2016 и
120/17) 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 суинвеститора Чопић Нада, Горњи Милановац, улица Цара
Душана број 45, ЈМБГ2610956788412 и Томовић Рако, улица Милоша Црњанског број 41,
Зрењанин, ЈМБГ1009954850030, за издавање решења о употребној дозволи за стамбени објекат
број 1 у месту Прањани, општина Горњи Милановац, на катастарској парцели број 2199/5 КО
Прањани, из разлога што нису испуњени формални услови за поступање по захтеву.
Образложење
Чопић Нада, Горњи Милановац, улица Цара Душана број 45, ЈМБГ2610956788412 и
Томовић Рако, улица Милоша Црњанског број 41, Зрењанин, ЈМБГ1009954850030, преко
пуномоћника Миловановић Стева из Горњег Милановца, улица Станимира Раловића број 51,
ЈМБГ 1708963783430, поднели су захтев број ROP-GML-26321-IUP-1/2018, заводни број 4-02-3511/2018-494 од 07.9.2018. године за издавање Решења о употребној дозволи за стамбени објекат
број 1, спратности Пр (приземље), на катастарској парцели број 2199/5 КО Прањани.
Уз захтев за издавање решења о употребној дозволи инвеститор је приложио:
-

-

-

елаборат геодетских радова, број ненаведен, од 04.9.2018. 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 из месеца септембра 2018. године да је изградња
објекта завршена и да је објекат изведен у складу са техничком документацијом на
основу које је издато решење о грађевинској дозволи број 03-1392/1, од 14.02.1967.
године, одговорни пројектант Ћосић Б. Јасмина, дипл. инж. грађ., лиценца број 310
8772 04,
овлашћење, број ненаведен, из месеца септембра 2018. године,
доказе о уплати републичке административне таксе на захтев и решење и накнаде за
ЦЕОП.

Из приложене документације, и то из овлашћења, елабората геодетских радова и потврде
одговорног пројектанта утврђено је да је су као суинвеститори означени Томовић Рако, улица
Милоша Црњанског број 41, Зрењанин, ЈМБГ1009954850030 и Чопић Нада, Горњи Милановац,
улица Цара Душана број 45, ЈМБГ2610956788412, док у захтеву за употребну дозволу као
инвеститор наведена је само Чопић Нада, Горњи Милановац, улица Цара Душана број 45,
ЈМБГ2610956788412, из чега се са сигурношћу не може утврдити ко је инвеститор објекта, што би
у усаглашеном захтеву требало усагласити на начин да се и у захтеву и у техничкој документацији
наведу оба лица као суинвеститори или само једно лице, по овлашћењу другог, као једини
инвеститор.
На основу изложених чињеница, у уводу наведених и у образложењу цитираних прописа
одлучено је као у диспозитиву Закључка.
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 Општинском
већу Општине Горњи Милановац, Таковска број 2, електронским путем кроз ЦИС, у року од 3
(три) дана од дана пријема закључка са прописаном таксом од 470,00 динара, на рачун број 840742221843-57 поз. на бр. 97 72-041, преко овог Одељења.
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