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ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Општинска управа општине Горњи Милановац, Одељење за урбанизам, комунално
стамбене и имовинско правне послове, решавајући по захтеву решавајући по захтеву Петровић
Вељка из Горњег Милановца, улица Синђелићева , број 6/23, за издавање Решења о одобрењу
за извођење радова на промени намене дела таванског простора у стамбени простор у објекту у
Горњем Милановцу нa катастарској парцели број 560 КО Г. 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 17 и 18. 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 Петровић Вељка из Горњег Милановца, улица
Синђелићева , број 6/2, за издавање Решења о одобрењу за извођење радова на промени намене
дела таванског простора у стамбени простор објекта у Горњем Милановцу нa катастарској
парцели број 560 КО Г. 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
Петровић Вељко из Горњег Милановца, улица Синђелићева број 6/23, поднео је захтев
под бројем : ROP-GML-26417-ISAW-1/2016 од 07.10.2016.године за издавање Решења о
одобрењу за извођење радова на промени намене дела таванског простора у стамбени простор у
објекту у Горњем Милановцу нa катастарској парцели број 560 КО Г. Милановац
Уз захтев за издавање решења за грађевинску дозволу инвеститор је приложио:
-

Идејни пројекат (пројекат архитектуре и главна свеска техничке документације),
број 04/2016 израђен од стране „ПРОСТОР“ студио за пројектовање и надзор, ул.
Драгана Јевтић број 31, Горњи Милановац, главни пројектант Предраг Ф. Дабић,

дипл. инж. арх., број лиценце 300 7486 04, Пројекат конструкције, пројектанта
„ПРОСТОР“ студио за пројектовање и надзор , ул. Драгана Јевтић број 31, Горњи
Милановац, главни пројектант Милета М. Обрадовић, дипл. инж. грађ., број
лиценце 310 7103 04, Пројекат електроенергетских инсталација, пројектанта
„ПРОСТОР“ студио за пројектовање и надзор , ул. Драгана Јевтић број 31, Горњи
Милановац, одговорни пројектант Милка Д. Миловановић, дипл. инж. ел., број
лиценце 250 2626 03, Елаборат заштите од пожара, пројектанта „ STUDIO
BAUHAUS“ DOO, Обилићева 49а, стан 5, Чачак, овлашћено лице Звонко С.
Митровић, дипл. инж. арх, број лиценце 381 0909 13,
-

Овлашћење за заступање из августа 2016. године.

-

Одлука Скупштине станара стамбене зграде у ул. Синђелићева бр. 6 у Горњем
Милановцу, OV I број 1115/2016 oд 09.09.2016.

-

Уговор о претварању таванског простора у стамбени простор, , OV I број 1114/2016
oд 09.09.2016.

-

Доказ о уплати административне таксе и накнаде за ЦЕОП.

Увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је да нису испуњени
формални услови за даље поступање по захтеву према члану 17. став 1. тачка 4. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем («Сл.гласник РС»бр.
113/2015) .
Одредбом члана 17. став 1. тачка 4. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем («Сл.гласник РС»бр. 113/2015), предвиђено је да орган , између
осталог, проверава да ли је уз захтев приложена сва документација прописана Законом,
подзаконским актима донетим на осннову Закона, а како подносилац захтева није доставио
елаборат енергетске ефикасности, то нису испуњени формални услови за поступање по захтеву.
У члану 18. став 4. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем, прописано је 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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