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ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Општинска управа Општине Горњи Милановац, начелник Одељења за урбанизам,
комунално стамбене и имовинско правне послове, Тихомира Матијевића број 4, решавајући по
захтеву суинвеститора Самарџић Стефан, Београдски кеј 39, Нови Сад, ЈМБГ1809984170081 и
Просеница Срђан, Булевар Цара Лазара 82, Нови Сад, ЈМБГ0508980800052, преко пуномоћника
Вујовић Вучета, запосленог у бироу за пројектовање и надзор „Проарт“, улица хероја Маричића
26, Краљево, за издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објектавикендица, спратности Пр (приземље) + Пк (поткровље), у месту Трудељ, општина Горњи
Милановац, на катастарској парцели број 4033/1 КО Трудељ, 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), чланова 42.-47. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 120/17) и
члана 146. Закона о општем упрaвном поступку („Службени гласник РС“, брoj 18/2016), доноси
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев суинвеститора Самарџић Стефан, Београдски кеј 39, Нови Сад,
ЈМБГ1809984170081 и Просеница Срђан, Булевар Цара Лазара 82, Нови Сад,
ЈМБГ0508980800052, за издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног
објекта-викендица, спратности Пр (приземље) + Пк (поткровље), у месту Трудељ, општина
Горњи Милановац, на катастарској парцели број 4033/1 КО Трудељ, 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 на захтев плаћа административна такса и накнада за Цеоп.
Образложење
Самарџић Стефан, Београдски кеј 39, Нови Сад, ЈМБГ1809984170081 и Просеница
Срђан, Булевар Цара Лазара 82, Нови Сад, ЈМБГ0508980800052, преко пуномоћника Вујовић
Вучета, запосленог у бироу за пројектовање и надзор „Проарт“, улица хероја Маричића 26,
Краљево, поднели су дана 14.7.2018. године захтев број ROP-GML-20105-CPI-1/2018, за
издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта-викендица, спратности
Пр (приземље) + Пк (поткровље), у месту Трудељ, општина Горњи Милановац, на катастарској
парцели број 4033/1 КО Трудељ.
Уз захтев за издавање решења о грађевинској дозволи инвеститор је приложио:
-пројекат за грађевинску дозволу, број 0-31-2018 од 05.7.2018. године, одговорни
пројектант „Проарт“,Краљево, улица хероја Маричића 26, главни пројектант Вујовић Д.
Вучета, дипл. инж. арх., лиценца број 300 N525 14, са извештајем о техничкој контроли,
одговорни пројектант д.о.о. „Артинг“, Краљево, Цара Душана 58, главни пројектант
Ђокић М. Сања, дипл. инж. арх., лиценца број 300 G466 08,

-елаборат енергетске ефикасности зграде, број ненаведен, из месеца јула 2018. године,
главни пројектант Вујовић Д. Вучета, дипл. инж. арх., лиценца број 381 1539 16,
-геодетски снимак постојећег стања,
-овлашћење, број ненаведен, од 31.01.2018. године и
-доказe о уплатaма републичке административне таксе и накнаде за ЦЕОП.
Увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је да подносилац
захтева није доставио доказ о уплати накнаде за промену намене пољопривредног земљишта и
коришћење у непољопривредне сврхе, која обавеза је прописана одредбом члана 16. став 2.,
тачка 9) Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Службени гласник РС “, број 113/2015, 96/16 и 120/17) и није електронски потписао
Овлашћење, број ненаведен, од 31.01.2018. године.
Из приложене документације, и то из овлашћења утврђено је да је као претпостављени
суинвеститор означен и Просеница Срђан, Булевар Цара Лазара 82, Нови Сад,
ЈМБГ0508980800052, док у исто време из захтева и пројекта за грађевинску дозволу та
чињеница се не може са сигурношћу утврдити јер је као инвеститор наведен само Самарџић
Стефан, што би у усаглашеном захтеву на начин да се и у захтеву и у техничкој документацији
наведу оба лица као суинвеститори или само једно лице, по овлашћењу другог, као једини
инвеститор.
Одредбом члана 4. став 3 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Службени гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 120/17) одређен је
начин доставе података, аката и документације у обједињеној процедури. Наиме, кроз ЦИС се
аутоматски додељује број за сваки започет поступак и под тим истим бројем се предузимају све
радње и доносе сва акта у оквиру те фазе обједињене процедуре.
На основу наведеног, орган је утврдио да нису испуњени услови за даље поступање по
захтеву јер увидом у приложену документацију утврђено је да захтев није повезан у јединствен
досије под бројем који се додељује за сваки започет поступак, 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 решење о одбацивању захтева.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: против овог Закључка може се изјавити жалба
Општинском већу Општине Горњи Милановац, Таковска број 2, електронским путем кроз
ЦИС, у року од 3 (три) дана од дана пријема закључка са прописаном таксом од 460,00 динара,
на рачун број 840-742221843-57 поз. на бр. 97 72-041, преко овог Одељења.
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