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ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
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13.6.2017. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Општинска управа Општине Горњи Милановац, Одељење за урбанизам, комунално
стамбене и имовинско правне послове, решавајући по захтеву Општине Горњи Милановац, улица
Таковска број 2, Горњи Милановац, за издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу
улице браће Аврамовић (нова фекална канализација као наставак постојеће канализације), на к.п.
број 12337/1, 11099/2, 11099/67, 11099/27, 11055/3, 11055/1, 11055/6, 11055/2, 11055/5, 11048/1,
11048/5, 11048/6, 11048/16, 11048/15, 11048/4, 11048/2, 11048/14, 11048/13, 11048/3, 11047/15,
11047/14, 11047/16 и 11047/10, све КО Горњи Милановац, на основу чланова 8ђ 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), члана 17. и 18. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Службени гласник РС“, брoj 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 Општине Горњи Милановац, улица Таковска број 2, Горњи
Милановац, МБ 07175221, ПИБ 102156105, за издавање решења о грађевинској дозволи за
изградњу улице браће Аврамовић (нова фекална канализација као наставак постојеће
канализације), на к.п. број 12337/1, 11099/2, 11099/67, 11099/27, 11055/3, 11055/1, 11055/6, 11055/2,
11055/5, 11048/1, 11048/5, 11048/6, 11048/16, 11048/15, 11048/4, 11048/2, 11048/14, 11048/13,
11048/3, 11047/15, 11047/14, 11047/16 и 11047/10, све КО Горњи Милановац, дужина
саобраћајнице 231.37 м, ширина коловоза 5.5 м, тротоари 2x1.6м, ширина ригола 0.38 м, ивичњак
18/24,24/18,6/20, из разлога што нису испуњени формални услови за поступање по захтеву.
Образложење
Општина Горњи Милановац, улица Таковска број 2, Горњи Милановац, МБ 07175221 ПИБ
102156105, преко пуномоћника Смиљанић Снежане из Горњег Милановца, улица војводе Милана
број 20, стан 18, ЈМБГ 3006966778627, поднела је дана 09.6.2017.године захтев број ROP-GML12725-CPI-2/2017, за издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу улице браће
Аврамовић (нова фекална канализација као наставак постојеће канализације), на к.п. број 12337/1,
11099/2, 11099/67, 11099/27, 11055/3, 11055/1, 11055/6, 11055/2, 11055/5, 11048/1, 11048/5, 11048/6,
11048/16, 11048/15, 11048/4, 11048/2, 11048/14, 11048/13, 11048/3, 11047/15, 11047/14, 11047/16 и
11047/10, све КО Горњи Милановац, дужина саобраћајнице 231.37 м, ширина коловоза 5.5 м,
тротоари 2x1.6м, ширина ригола 0.38 м, ивичњак 18/24,24/18,6/20.
Уз захтев за издавање грађевинске дозволе подносилац је приложио:
- пројекат за грађевинску дозволу и извод из пројекта број 48/15 од 29.5.2017. године који
је израдио биро „ПРО-ИНЖЕЊЕРИНГ“, Крушевац, улица У Танта 3/57, одговорно лице и
главни пројектант Петровић Р. Никола, дипл. инж. грађ., број лиценце 315 L344 12,
-пројекат саобраћајница број 49/15 од 29.5.2017. године који је израдио биро „ПРОИНЖЕЊЕРИНГ“, Крушевац, улица У Танта 3/57, одговорно лице и главни пројектант
Петровић Р. Никола, дипл. инж. грађ., број лиценце 315 L344 12,
-пројекат атмосферске канализације број 50/15 од 29.5.2017. године који је израдио биро
„ПРО-ИНЖЕЊЕРИНГ“, Крушевац, улица У Танта 3/57, одговорно лице и главни
пројектант Луковић В. Добривоје, дипл. инж. грађ., број лиценце 313 D181 06,

-пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације број 51/15 од 29.5.2017. године који је
израдио биро „ПРО-ИНЖЕЊЕРИНГ“, Крушевац, улица У Танта 3/57, одговорно лице и
главни пројектант Пешић Т. Немања, дипл. инж. саоб., број лиценце 370 М775 13,
- катастарско-топографски план дела улице браће Аврамовић,
- локацијске услове број 4-02-350-1/2017-28 од 22.5.2017. године за изградњу улице браће
Аврамовић са фекалном канализацијом,
- овлашћење број 1-404-162/1 од 08.5.2017. године, којим се овлашћује Смиљанић Снежана
из Горњег Милановца, улица војводе Милана 20/18, запослена у ЈП за изградњу општине
Горњи Милановац, да може у име и за рачун Општине Горњи Милановац поднети
потребне захтеве у поступку електронске обједињене процедуре за радове на следећим
локацијама: улица браће Аврамовић, улица Бранка Радичевића и улица Наталије Царевић,
- сагласности за извођење радова на изградњи улице браће Аврамовића на к.п. број
11048/3,11048/13,11048/14,11048/4,11048/15,11048/16,11048/6,11048/5,11054/5,11055/3,110
99/27,11048/1,11047/15,11047/14,11047/16 и 11055/1, све КО Горњи Милановац,
-технички услови ЕПС дистрибуције број ЕД 8Е.4.0.0.-Д-09.28-123117/1-2017 од 18.5.2017.
године,
-технички услови ЈКП „Горњи Милановац“ број 2708/2 од 16.5.2017. године,
-технички услови ЈП „Србијагас“ број 02-06-3/169 од 15.5.2017. године,
-ТК услови „Телеком Србија“, деловодни број 177828/4-2017 од 18.5.2017. године,
-доказ о уплати накнаде за ЦЕОП.
Увидом у поднети захтев и приложену документацију, 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 и да ли су приложени докази о уплатама
административних такси и накнада, утврђено је да нису испуњени формални услови за даље
поступање по захтеву прописани одредбом члана 3. и 17. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем „Службени гласник РС, “број 113/2015).
Одредбом члана 3. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Службени гласник РС“, број 113/2015 и 96/16), прописано је да се сва акта
која доносе, односно размењују, надлежни орган и имаоци јавних овлашћења у обједињеној
процедури и/или ради употребе у тој процедури, као и други документи које подносилац захтева,
надлежни орган и имаоци јавних овлашћења достављају у обједињеној процедури, достављају се у
форми електронског документа, у pdf формату, потписаном квалификованим електронским
потписом.
Одредбом члана 16. став 1. тачка 6. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 113/2015 и 96/16), прописано је да
се, уз захтев из става 1. овог члана, између осталог, прилаже сагласност сувласника, оверена у
складу са законом, ако се гради или се изводе радови на грађевинском земљишту или објекту који
је у сувласништву више лица.
Одредбом члана 17 став 1. тачка 3. и 4. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 113/2015 и 96/16), прописано је да
по пријему захтева за издавање грађевинске дозволе надлежни орган проверава испуњеност
формалних услова за поступање по том захтеву, односно проверава да ли је, између осталог,
захтев поднет у прописаној форми и да ли садржи све прописане податке, уз захтев приложена сва
документација прописана Законом и подзаконским актима донетим на основу Закона.
Увидом у захтев, пројекат за грађевинску дозволу, извод из тог пројекта и локацијске
услове утврђено је да подносилац захтева у захтеву и пројектант у пројекту за грађевинску
дозволу и изводу из пројекта, нису навели све катастарске парцеле које обухвата изградња улице,
да приложене сагласности нису електронски потписане као и да нису приложене све потребне
сагласности власника парцела које обухвата изградња улице, 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 закључак о одбацивању захтева.

Одредбом члана 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.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: против овог Закључка може се изјавити приговор
Општинском већу Општине Горњи Милановац, 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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