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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
инвеститора Милојевић Светлана, Горњи Милановац, улица 28. сптембар број 2, ЈМБГ
0303951788417, поднетом преко пуномоћника Петровић Хамидовић Мирела, Горњи
Милановац, улица Војводе Милана Обреновића број 20/16, ЈМБГ 1603977799414, по
приложеном пуномоћју, за издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу породичног
стамбеног објекта, спратности Су (сутерен) + Пр (приземље) + Пк (поткровље), у Горњем
Милановцу, улица 28. септембар бб, на катастарској парцели број 5/46 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, 50/2013Одлука УС, 98/2013 - Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон),
чланова 16. и 17. 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 Милојевић Светлана, Горњи Милановац, улица
28. сптембар број 2, ЈМБГ 0303951788417, за издавање решења о грађевинској дозволи за за
изградњу породичног стамбеног објекта, спратности Су (сутерен) + Пр (приземље) + Пк
(поткровље) , у Горњем Милановцу, улица 28. септембар бб, на катастарској парцели број 5/46
КО Горњи Милановац, из следећих разлога:
- као део пројекта за грађевинску дозволу није приложена и главна свеска у pdf и dwg
формату и
- приложени dwg формати пројекта архитектуре и извода из пројекта за грађевинску
дозволу нису функционални.
2. Уколико подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашен
захтев најкасније у року од 30 дана од објављивања на интернет страници надлежног органа, не
доставља поново документацију, нити плаћа административну таксу и друге накнаде за које је
доказе о уплати већ доставио у поступку у којем је захтев одбачен.
Образложење
Милојевић Светлана, Горњи Милановац, улица 28. сптембар број 2, ЈМБГ
0303951788417, преко пуномоћника Петровић Хамидовић Мирела, Горњи Милановац, улица
Војводе Милана Обреновића број 20/16, ЈМБГ 1603977799414, по приложеном пуномоћју,
поднела је дана 23.8.2019. године захтев Цеоп број ROP-GML-22681-CPI-2/2019, ОУ број 4-02351-1/2019-448, за издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу изградњу породичног
стамбеног објекта, спратности Су (сутерен) + Пр (приземље) + Пк (поткровље), у Горњем
Милановцу, улица 28. септембар бб, на катастарској парцели број 5/46 КО Горњи Милановац.
Уз захтев за издавање решења о грађевинској дозволи инвеститор је приложио:

-пројекат за грађевинску дозволу- пројекта архитектуре , израђен у Горњем Милановцу
у месецу августу 2019. године, означен као ПГД 41/08/2019 и извод из пројекта,
одговорни пројектант „МИ4“ Агенција за пројектовање и инжењеринг „МИ4“, Велереч,
Горњи Милановац, одговорно лице Милош Миловановић, главни пројектант Петровић
Хамидовић Н. Мирела, дипл. инж. арх., лиценца број 300 Е377 07, са извештајем о
техничкој контроли, вршилац техничке контроле ГИК „Вујић“ д.о.о., Горњи
Милановац, улица Свете Поповића број 39, одговорно лице Вујић В. Василије,
одговорни вршилац техничке контроле Смиљанић Р. Снежана, дипл. иинж. грађ.,
лиценца број 310 Е590 07,
-елаборат енергетске ефикасности број 19106 израђен у Крагујевцу у месецу августу
2019. године, одговорни пројектант „Енарх“д.о.о., Крагујевац, улица Божане Прпић број
8/15, одговорно лице Миловановић Чедомир, главни пројектант Миловановић С.
Чедомир дипл. инж. арх., ИКС лиценца број 381 0361 12,
-геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози, одговорни пројектант
Стево Миловановић Пр Геодетске активности „ГЕОЕСТЕ“, Горњи Милановац, улица
Хајдук Вељкова број 3, главни пројектант Миловановић В. Стево, дипл. инж. геод.,
лиценца број 02 0200 12,
-овлашћење за Смиљанић Снежану од ГИК „Вујић“ д.о.о., сачињено у Горњем
Милановцу дана 29.5.2019.године,
-пуномоћје за Петровић Хамидовић Мирелу од инвеститора, 02.8.2019. године и
-доказ о уплати републичке административне таксе и накнаде за ЦЕОП.
Увидом у поднети захтев и приложену документацију, утврђено је да подносилац
захтева није као део техничке документације, поред пројеката, приложио и главну свеску, чија
израда је прописана одредбом члана 24. и 50. Правилника о садржини, начину и поступку
израде и начину контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени
гласник РС“, брoj 78/2018), и то у функционалном pdf и dwg формату, која обавеза је прописана
одредбом члана 3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Службени гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 120/17) јер од приложених нису
функционални dwg формати пројета архитектуре и изводаиз пројекта за грађевинску дозволу.
Одлука из става 2. овог закључка донета је на основу одредбе члана 8ђ став 7. 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, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон) и члана 18. став 4. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“,број
113/2015, 96/2016 и 120/17).
Следом наведених чињеница, орган управе је применом цитираних и у уводу наведених
прописа, 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.
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 840-742221843-57 поз. на бр. 97 72-041, преко овог Одељења.
Обрадио:
Руководилац одсека за урбанизам и
комунално стамбене послове
Душан Дмитровић
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