Р Е П У Б Л И КА С Р Б И Ј А
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам комунално стамбене
и имовинско правне послове
БР: ROP-GML-34569-IUP-1/2020
Заводни број: 4-02-351-1/2020-844
23.03.2021. године
Општинска управа Општине Горњи Милановац, oдељење за урбанизам комунално
стамбене и имовинско правне послове, решавајући по службеној дужности а на основу 144. Закона
о општем упрaвном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) доноси
РЕШЕЊЕ
1. У уводу, диспозитиву и образложењу решења бр. ROP-GML-34569-IUP-1/2020 од
26.01.2021. године, исправља се грешка у намени објекта, тако да уместо „ стамбеног
објекта број 1 “ треба да гласи „ економског објекта број 1“.
2. У осталом делу Решење остаје непромењено.
3. Ова исправка има правно дејство од дана од којег правно дејство има наведено Решење.
Образложење
Овај орган издао је Решење бр. ROP-GML-34569-IUP-1/2020 од 26.01.2021. године по
захтеву овлашћног лица Мирела Петровић Хамидовић из Горњег Милановца улица Војводе
Милана Обреновић број 20/16, захтев за издавање решења о употребној дозволи економског
објекта број 1 у Горњим Бањанима на катастарској парцели број 293 KO Горњи Бањани.
Надлежни орган је, увидом у предмет обједињене процедуре ROP-GML-34569-IUP-1/2020
и приложену документацију утврдио да је очигледном грешком, погрешно наведена намена
објекта. Наиме, увидом у приложен елаборат геодетских радова снимања објекта који је урадио
Геодетске услуге „Geoland“ 032 Војислав Обрадовић пр из Горњег Милановца, одговорно лице
Војислав Обрадовић број лиценце 02 0765 19 и потврду да је изградња објекта завршена и објекат
изведен у складу са техничком документацијом на основу које је издато решење о озакоњењу
објекта број
4-02-351-160/2020 од 14.08.2020. године и да је објекат прикључен на
инфраструктурну мрежу за прикључке који су предвиђени грађевинском дозволом, потврду издао
одговрони пројектант Мирела Петровић Хамидовић, дипломирани инжењер архитектуре, број
лиценце 300 Е377 07, утврђено је да је намена објекта за који је поднет захтев за употребну
дозволу економски а не стамбени објекат.
На основу свега наведеног, надлежни орган је по службеној дужности, исправио погрешно
наведен назив објкета и одлучио као у диспозитиву решења.
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 480,00 динара на рачун број 840-742221843-57 поз. на бр. 97 72-041 а преко овог
Одељења.
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