РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ
И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
БР: ROP-GML-22463-CPI-1/2019
Заводни број: 4-02-351-1/2019-381
06.08.2019. године
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 а по захтеву пуномоћника Радишић Момира из Чачка улица Булевар
ослобођења број 13, за издавање решења о грађевинској дозволи за доградњу постојећег објекта у
Семедражи, на катастарској парцели број 894/3 КО Семедраж, а на основу чланова 8., 8д., 8ђ., 145. Закона о
планирању и изградњи («Сл.гласник РС» бр. 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 17.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“,
број 113/2015 и 96/2016) и чл.136. Закона о општем упрaвном поступку («Сл.гласник РС» брoj 18/2016)
доноси:
РЕШЕЊЕ
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Думић Јулије из Семедражи, за издавање решења о грађевинској дозволи
за доградњу постојећег објекта у Семедражи, на катастарској парцели број 894/3 КО Семедраж, из следећег
разолога:
- захтев није повезан у јединствен досије предмета обједињене процедуре, односно на локацијске
услове.
Уколико подносилац захтева у року од 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
Думић Јулија из Семедражи, поднела је преко пуномоћника Радишић Момира из Чачка улица
Булевар ослобођења број 13, захтев под бр. ROP-GML-22463-CPI-1/2019 од 01.08.2019. године, за издавање
решења грађевинској дозволи за доградњу постојећег објекта у Семедражи, на катастарској парцели број
894/3 КО Семедраж.
Уз захтев за издавање грађевинске дозволе подносиалц захтева је приложио:
- пројекат за грађевинску дозволу, извод из пројекта, пројекат архитектуре, главна свеска и
елаборат енергетске ефикасности које је урадио Друштво са ограниченом одговорношћу за
пројектовање, инжењеринг и конслатинг „R$M Forma“ из Чачка улица Богићевићева 7/5
одоговорни пројектант Момир Д. Радишић дипломирани инжењер архитектуре број лиценце
300 5118 03 са извештајем о техничкој контроли пројекта за гргађевинску дозволу који је
урадио „Студио Линеа“ из Горњег Милановца улица Друнчићева број 39 одговорни вршилац
техничке контроиле Слободанка Д. Симовић дипломирани инжењер архитектуре број лиценце
300 3969 03;
- овлашћење о заступању од 31.01.2019. године
- доказ о уплати републичке административне таксе и
Увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је да нису испуњени формални
услови за даље поступање по захтеву прописани одредбом члана 4. став 3 Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и
120/2017) којим је одређен 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, па је сходно томе утврђено да предметни
захтев није повезан у јединствен досије.
На основу наведеног, орган је утврдио да нису испуњени услови за даље поступање по захтеву,
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 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 470,00 динара на рачун број 840742221843-57 поз. на бр. 97 72-041 а преко овог Одељења.
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