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04.4.2019. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Општинска управа Општине Горњи Милановац, Tихомира Матијевића број 4, начелник
Одељења за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове, по овлашћењу
начелника Општинске управе, број 283/2018 од 11.6.2018. године, решавајући по захтеву Петровић
Немање, Горњи Милановац, улица Краља Александра број 116/17, ЈМБГ 2706984782613, за
доношење решења о грађевинској дозволи за изградњу породочног стамбеног објекта на
катастарској парцели број 11124/24 КО Горњи Милановац, на основу члана 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,
145/2014 и 83/18), члана 16. став 2., тачка 9) и 29. став 6. 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
1. ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Петровић Немања, Горњи Милановац, улица Краља
Александра број 116/17, ЈМБГ 2706984782613, за издавање решења о грађевинској дозволи за
изградњу породочног стамбеног објекта, спратности По (подрум) + Пр (приземље), на
катастарској парцели број 11124/24 КО Горњи Милановац, из следећих разлога:
- захтев није повезан у јединствен досије под бројем који се додељује за сваки започет
поступак,
- захтев и техничка документација нису усаглашени у погледу одређивања инвеститора,
- извод из пројекта за грађевинску дозволу није достављен и у dwg формату и
-поједини делови пројекта за грађевинску дозволу не садрже извештај о техничкој
контроли.
2. Уколико подносилац захтева у року од десет дана од пријема овог закључка, а најкасније
тридесет дана од дана објављивања тог закључка 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
Петровић Немања, Горњи Милановац, улица Краља Александра број 116/17, ЈМБГ
2706984782613, поднео je дана 02.4.2019. године захтев број ROP-GML-8105-CPI-1/2019, заводни
број 4-02-351-1/2019-127, за издавање Решења о грађевинској дозволи за изградњу породочног
стамбеног објекта, спратности По (подрум) + Пр (приземље), на катастарској парцели број
11124/24 КО Горњи Миланова.
Уз захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова инвеститор је приложио:
-пројекат за грађевинску дозволу број 10/19 од 18.3..2019. године и извод из пројекта,
одговорни пројектант „Биро за пројектовање Јасмина Ћосић“ПР, улица Иво Лоле Рибара
број 11, Горњи Милановац, одговорно лице Јасмина Ћосић, дипл. инж. грађ., главни
пројектант Петровић З. Немања, дипл. инж. грађ., лиценца број 310 Н293 14,
-елаборат енергетске ефикасности број ЕЕ-033/19 из месеца марта 2019. године, одговорни
пројектант ГМ ТЕХНИКА ДОО Горњи Милановац, улица Гружанска број 8, главни
пројектант Петровић З. Немања, дипл. инж. грађ., лиценца број 310 Н293 14,

-геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози,
-услове ЕПС за пројектовање иприкључење и понуда ЕПС за закључење уговора о
прикључку,
-уговор о купопродаји непокретности, број ОПУ:53-2018 од 24.01.2018. године,
-решење РГЗ Горњи Милановац, број 952-02-4-807/2018 од 28.6.2018. године,
- решење ПУ Горњи Милановац, број 041-436-03-368/2018-01од 28.6.2018. године и
-доказe о уплатaма републичке административне таксе и накнаде за ЦЕОП.
Увидом у захтев и приложену документацију утврђено је да захтев није повезан у
јединствен досије у СEOP под којим је поступак већ започет под додељеним бројем за претходно
донете локацијске услове за предметне радове, која обавеза је прописана одредбом члана 4. став 3.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени
гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 120/17), као начин доставе података, аката и документације
у обједињеној процедури, тако да се кроз ЦИС 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.
Из захтева се види да је као једини инвеститор означен Петровић Немања, док у изводу из
пројекта и осталим деловима техничке документације као суинвеститори су означени и Петровић
Немања и Петровић Јелена, која несагласност је супротна појму инвеститора из члана 2. став 1.
тачка 21) Закона о планирању и изградњи, као и одредби члана 17. став 1. тачка) Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем.
Извод из пројекта за грађевинску дозволу није достављен и у dwg формату, која обавеза је
прописана одредбом члана 3. став 3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем,
Осим извода из пројекта који садржи резиме извештаја о техничкој контроли, остала
техничка документација не садржи извештај о техничкој контроли појединих делова пројекта за
грађевинску дозволу као обавезни саставни део прописан одредбама члана 76.-83. Правилника о
садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према
класи и намени објеката („Службени гласник РС“, број 72/18).
Уколико подносилац захтева у року од десет дана од пријема овог закључка, а најкасније
тридесет дана од дана објављивања тог закључка 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.
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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