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12.5.2017. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Општинска управа Општине Горњи Милановац, Одељење за урбанизам, комунално
стамбене и имовинско правне послове, решавајући по захтеву Гвозденовић Љуба, Горњи
Милановац, улица Кнеза Атанасија Михаиловића број 16/8, за издавање решења о употребној
дозволи за стамбени објекат, спратности Пк (поткровље), у Горњем Милановцу, улица Кнеза
Атанасија Михаиловића број 16/8, на катастарској парцели број10234/98 КО Горњи Милановац, на
основу чланова 8., 8д., 8ђ., 154.-160. 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 и 96/2016) 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 Гвозденовић Љуба, Горњи Милановац, улица Кнеза Атанасија
Михаиловића број 16/8, за издавање решења о употребној дозволи за стамбени објекат, спратности
Пк (поткровље), у Горњем Милановцу, улица Кнеза Атанасија Михаиловића број 16/8, на
катастарској парцели број10234/98 КО Горњи Милановац, из разлога што нису испуњени
формални услови за поступање по захтеву.
Образложење
Гвозденовић Љуба, Горњи Милановац, улица Кнеза Атанасија Михаиловића број 16/8,
поднео је дана 06.5..2017. године захтев број ROP-GML-12235-IUP-1/2017 преко Ћосић Јасмине,
Горњи Милановац, улица Иве Лоле Рибара број 11, као пуномоћника, за издавање Решења о
употребној дозволи за стамбени објекат спратности Пк (поткровље), у Горњем Милановцу, улица
Кнеза Атанасија Михаиловића број 16/8, на катастарској парцели број10234/98 КО Горњи
Милановац.
Уз захтев за издавање решења о одобравању радова инвеститор је приложио:
-копију плана к.п. број 10234/98, број 953-1/2010-443 од 14.4.2010. године,
-потврду одговорног пројектанта од 05.5.2017. године да је изградња објекта завршена и да
је објекат изведен у складу са техничком документацијом на основу које је издата
грађевинска дозвола број 4-06-351-3793/10 од 25.8.2010. године, да су електроинсталације,
инсталације водовода и канализације у потпуности завршене и прикључене на спољне
мреже, све према датим условима, одговорни пројектант Ћосић Б. Јасмина, дипл. инж.
грађ., лиценца број 310 8772 04,
-решење о грађевинској дозволи, број 4-06-351-3793/10 од 25.8.2010. године,
-решење о употребној дозволи, број 3-05-351-192 од 02.8.2001. године,
-изјаву председника Савета зграде Л-6, Маринковић Милана,
-доказ о уплати републичке административне таксе на захтев и решење, у износима од
300,00 РСД и 2.840,00 РСД и накнаде за ЦЕОП у износу од 1.000,00 динара и
-овлашћење од 05.5.2017. године.

Увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је да нису испуњени
формални услови за поступање по захтеву прописани одредбом члана 43. став 1. тачке 3. и 4.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени
гласник РС“, број 113/2015 и 96/16), јер приложена документација је поднета у складу са одредбом
члана 5. Правилника о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, брoj 85/2015), уместо по одредбама члана 154.-160. 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) и члана 42.-47. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Службени гласник РС“, број 113/2015 и 96/2016), што је условљено чињеницом да је
предметни стамбени објекат-накнадно изграђен као посебни део колективног, чија градња и
употреба су одобрени актима донетим на основу одредби Закона о планирању и изградњи, а не на
основу поступка прописаног одредбом члана 5. Правилника о објектима на које се не примењују
поједине одредбе Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, брoj 85/2015).
Подносилац захтева ће у поновљеном поступку, као прилог усаглашеног захтева,
доставити документацију одређену одредбама члана 154.-160. 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) и члана 42.-47.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени
гласник РС“, број 113/2015 и 96/2016).
Одредбама члана 18. став 4. и члан 44. став 4. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 113/2015 и 96/2016),
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.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 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.
Руководилац одсека за урбанизам и
комунално стамбене послове
Душан Дмитровић
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