РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ
И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
БР: ROP-GML-28772-CPI-1/2018
Заводни број: 4-02-351-1/2018-653
23.11.2018. године
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 а по захтеву овлашћног лица „Архитекти Томић“ из Горњег Милановца
МБ 17472968 ПИБ 102666373, за издавање грађевинске дозволе за изградњу млекаре у Коштунићима на
катастарској парцели број 3634/1 КО Коштунићи, а на основу чланова 8., 8д., 8ђ., 154. – 160 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, 145/2014 и 83/18), чланова
16.-18. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник
РС“, број 113/2015 и 96/2016) и чл.136. Закона о општем упрaвном поступку («Сл.гласник РС» брoj 18/2016)
доноси:
РЕШЕЊЕ
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора ПТР „Промлек“ Мирослав Старчевић пр МБ 62489561
ПИБ 107086977 из Прањана, за издавање грађевинске дозволе за изградњу млекаре у Коштунићима на
катастарској парцели број 3634/1 КО Коштунићи, из следећих разолога: нема доказа на приложеним
налозима за уплату да је уплаћена републичка административна такса и накнада за ЦЕОП нити су
електронски потписане, приложени уговор Електродистрибуције није електронски потписан, законски
заступник није доставио доказ којим потврђује свој статус и пројектна документација је закључана
лозинком.
Уколико подносилац захтева у року од 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
ПТР „Промлек“ Мирослав Старчевић пр МБ 62489561 ПИБ 107086977 из Прањана, поднео је захтев
под бр. ROP-GML-28772-CPI-1/2018 од 16.11.2018. године, преко пуномоћника „Архитекти Томић“ из
Горњег Милановца МБ 17472968 ПИБ 102666373, за издавање грађевинске дозволе за изградњу млекаре у
Коштунићима на катастарској парцели број 3634/1 КО Коштунићи.
Уз захтев за издавање решења о употребној дозволи инвеститор је приложио:
- Уговор о изради инвестиционо техничке документације ЕПС Дистрибуција број 8Е.4.0.0Д09.28-311463/2 од 08.11.2018. године;
- Уговор о изградњи недостајућих електроенергетских објеката ЕПС Дистрибуција број 8Е.4.0.0Д09.28-311463/3 од 08.11.2018. године;
- Овлашћење о заступању од 11.06.2018. године;
- Налог за уплату РАТ и ЦЕОП.
Увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је да нису испуњени формални
услови за даље поступање по захтеву према члану 8ђ став 2. тачка 2, 3, 4 и 5. Закона о планирању и
изградњи («Сл.гласник РС» бр. 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, 145/2014 и 83/18).
Наиме, сходно члану 8ђ став 2. тачка 2. Закона, надлежни орган проверава да ли је подносилац
захтева, односно пријаве лице које, у складу са овим законом, може бити подносилац захтева односно
пријаве, чланом 8ђ став 2. тачка 3. Закона проверава да ли захтев, односно пријава садржи све прописане
податке, чланом 8ђ став 2. тачка 4. Закона проверава да ли је уз захтев, односно пријаву приложена сва
документација прописана овим законом и подзаконским актима донетим на основу овог закона и чланом 8ђ
став 2. тачка 5. проверава да ли је уз захтев приложен доказ о уплати прописане накнаде, односно таксе..

На основу наведеног, орган је утврдио да нису испуњени услови за даље поступање по захтеву,
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 решење о одбацивању захтева.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: против овог Решења може се изјавити жалба кроз ЦЕОП 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 од 470,00 динара на рачун број 840742221843-57 поз. на бр. 97 72-041 а преко овог Одељења.
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