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ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Општинска управа Општине Горњи Милановац, Одељење за урбанизам, комунално
стамбене и имовинско правне послове, Тихомира Матијевића број 4, руководилац одсека за
урбанизам и комунално стамбене послове, по овлашћењу начелника Општинске управе, број
283/2018 од 11.6.2018. године, решавајући по захтеву инвеститора Марјановић Блага, место
Житковица, Голубац, ЈМБГ0908952762910, преко пуномоћника Јанковић Милана из Кучева, улица
Миодрага Рајића 2/25, ЈМБГ0212966763512, за издавање решења о грађевинској дозволи за
доградњу породичне куће, у месту Житковица, општина Голубац, на катастарској парцели број
1567, КО Житковица, 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 16.-22. Правилника
о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број
113/2015, 96/2016 и 120/17) и члана 34. и 92. Закона о општем упрaвном поступку („Службени
гласник РС“, брoj 18/2016), доноси
РЕШЕЊЕ
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Марјановић Блага, место Житковица, Голубац,
ЈМБГ0908952762910, за издавање решења о грађевинској дозволи за доградњу породичне куће, у
месту Житковица, општина Голубац, на катастарској парцели број 1567, КО Житковица, из
разлога ненадлежности за поступање по захтеву.
Образложење
Марјановић Блага, место Житковица, Голубац, ЈМБГ0908952762910, преко пуномоћника
Јанковић Милана из Кучева, улица Миодрага Рајића 2/25, ЈМБГ0212966763512, поднела je дана
25.9.2018. године захтев број ROP-GML-18677-CPI-4/2018, заводни број 4-02-351-1/2018-534, за
издавање Решења о грађевинској дозволи за доградњу породичне куће, у месту Житковица,
општина Голубац, на катастарској парцели број 1567, КО Житковица.
Уз захтев за издавање решења о грађевинској дозволи инвеститор је приложио:
-пројекат за грађевинску дозволу, број ПГД 001/018, од 24.5.2018. године, одговорни
пројектант Ивица Глишић предузетник Биро за пројектовање и извођење грађевинских
радова Голубац „АИГ“, Голубац, Житковица 33, главни пројектант Граовац Б. Никола,
дипл. инж. арх., лиценца број 300 L318 12, са извештајем о техничкој контроли, одговорни
пројектант Милан Јанковић ПР, пројект биро „G46“, Кучево, Миодрага Рајића 2/25, главни
пројектант Вукојевић Ж. Славица, дипл. инж. арх., лиценца број 300 C889 06,
-елаборат енергетске ефикасности, број ненаведен, од 18.8.2018. године, главни пројектант
Граовац Б. Никола, дипл. инж. арх., лиценца број 381 1150 14,
-пуномоћје, број 16757-2017 од 09.10.2017. године,
-потврда о плаћеној накнади за промену намене пољопривредног земљишта, број 43014/2018 од 20.9.2018. године и
-доказe о уплатaма републичке административне таксе и накнаде за ЦЕОП.
Одредбом члана 34. Закона о општем упрaвном поступку („Службени гласник РС“, брoj
18/2016), став 1. Тачка 1) прописано је да се месна надлежност органа одређује у управним
стварима које се тичу непокретности-према месту где се непокретност налази.

Увидом у поднети захтев и приложену документацију, утврђено је да је подносилац захтев
за издавање Решења о грађевинској дозволи за доградњу породичне куће, у месту Житковица,
општина Голубац, на катастарској парцели број 1567, КО Житковица, поднео Општинској управи
општине Горњи Милановац, уместо управи општине Голубац која је месно надлежна по месту
непокретности, овде катастарска парцела број 1567, КО Житковица.
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 470,00 динара, на рачун број 840742221843-57 поз. на бр. 97 72-041, преко овог Одељења.
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