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ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Општинска управа Општине Горњи Милановац, Одељење за урбанизам, комунално
стамбене и имовинско правне послове, решавајући по захтеву Милашиновић Драге из
Горњег Милановца, улица Његошева број 6, за издавање решења о употребној дозволи за
стамбени објекат у Горњем Милановцу, улица Његошева број 6, на катастарској парцели
број 723/4 КО Горњи Милановац, а на основу чланова 8., 8д., 8ђ., 154.-160. Закона о
планирању и изградњи («Службени гласник РС», брoj 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010Одлука 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 члана 210.
Закона о општем упрaвном поступку («Службени лист СРЈ», брoj 33/97 и 31/2001 и
«Службени гласник РС», брoj 30/2010), доноси
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Милашиновић Драге из Горњег Милановца, улица
Његошева број 6, за издавање употребне дозволе за породични стамбени објекат у Горњем
Милановцу, спратности Су (сутерен) + Пр (приземље), на катастарској парцели број 723/4
КО Горњи Милановац, из разлога што нису испуњени формални услови за поступање по
захтеву.
Образложење
Милашиновић Драга из Горњег Милановца, улица Његошева број 6, поднела је
дана 12.01.2017. године захтев број ROP-GML-449-IUP-1/2017 преко Исаиловић
Александра из Грабовице, Горњи Милановац, као пуномоћника, за издавање Решења о
употребној дозволи за стамбени објекат у Горњем Милановцу, улица Његошева број 6,
спратности Су (сутерен) + Пр (приземље), на катастарској парцели број 723/4 КО Горњи
Милановац.
Уз захтев за издавање решења о одобравању радова инвеститор је приложио:
-

-

елаборат геодетских радова број ненаведен, од 21.12.2016.године, који је
израдило предузеће „ГЕОАС 032“ д.о.о. из Горњег Милановца, ул. Хајдук
Вељкова број 3,
изјаву одговорног пројектанта од 26.12.2016. године да је изградња стамбеног
објекта завршена и објекат изведен у складу са техничком документацијом на
основу које је издато решење о грађевинској дозволи број 03-10253/1 од
05.10.1967. године, да су електроинсталације и инсталације водовода и
канализације у потпуности завршене и да су прикључене на спољне мреже
према датим условима и закључак да је објекат подобан за употребу, одговорни
пројектант Јасмина Б. Ћосић, дипл. инж. грађ., бр.лиценце 310 8772 04,

- доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 7.779,00 динара
и накнаде за ЦЕОП у износу од 1.000,00 динара и
- пуномоћје Ов. број 12372 од 19.8.2016. године.
Увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је да нису испуњени
формални услови за поступање по захтеву прописани одредбом члана 3. став 2.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(«Службени гласник РС», број 113/2015), јер подносилац захтева је део документације, и
то: доказе о уплати републичке административне таксе и накнаде за ЦЕОП и пуномоћје,
доставио у форми електронског докумената који нису потписани квалификованим
електронским потписом, из којих разлога је орган управе донео закључак о одбацивању
захтева.
Одредбама члана 18. став 4. и члан 44. став 4. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем, одређено је да уколико подносилац захтева у
року од 10 дана од пријема овог решења, 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.
На основу наведеног, 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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