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ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Општинска управа Општине Горњи Милановац, Одељење за урбанизам, комунално
стамбене и имовинско правне послове, решавајући по захтеву Симовић Мирослава из
Горњег Милановца, улица Луњевица бб, за издавање грађевинске дозволе за изградњу
зграде за трговину на велико и мало са стамбеним простором, спратности П + 1, у Горњем
Милановцу, на катастарској парцели број 588/2 КО Горњи Милановац, на основу чланова
8ђ Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, брoj 72/2009, 81/2009исправка, 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 17. и 18. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, брoj
113/2015 и 96/16 ) и члана 210. Закона о општем упрaвном поступку („Службени лист
СРЈ“, брoj 33/97 и 31/2001 и „Службени гласник РС“, брoj 30/2010), доноси
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Симовић Мирослава из Горњег Милановца, улица
Луњевица бб за издавање грађевинске дозволе за изградњу зграде за трговину на велико и
мало са стамбеним простором, спратности П + 1, у Горњем Милановцу, на катастарској
парцели број 588/2 КО Горњи Милановац, из разлога што нису испуњени формални
услови за поступање по захтеву.
Образложење
Симовић Мирослав из Горњег Милановца, улица Луњевица бб, преко пуномоћника Дабић
Предрага из Горњег Милановца, улица Војводе Јове Курсуле број 20/9, ЈМБГ
1606966783426, поднео је захтев под бројем ROP-GML-2599-CPI-3/2017 од 01.03.2017.
године, за издавање грађевинске дозволе за изградњу зграде за трговину на велико и мало
са стамбеним простором, спратности П + 1, у Горњем Милановцу, на катастарској
парцели број 588/2 КО Горњи Милановац.
Уз захтев за издавање грађевинске дозволе подносилац је приложио:
-пројекат за грађевинску дозволу и извод из пројекта, које је израдио “ПРОСТОР“,
студио за пројектовање и надзор, улица Драгана Јевтића број 31,Горњи Милановац,
одговорни пројектант Предраг Ф. Дабић, дипл. инж. арх., лиценца број 300 7486 04
(главна свеска и пројекат архитектуре) и одговорни пројектант Обрадовић М.
Милета, дипл. инж. грађ., лиценца број 310 7103 04 (пројекат конструкције), са
извештајем о техничкој контроли коју је извршио Биро за пројектовање „Јасмина
Ћосић“ ПР из Горњег Милановца, улица Иве Лоле Рибара број 11, вршилац
техничке контроле Ћосић Б. Јасмина, дипл. инж. грађ., лиценца број 310 8772 04,

-елаборат енергетске ефикасности из месеца јануара 2017.године, који је израдило
„СТУДИО БАУХАУС“ д.о.о., улица Обилићева број 49а, Чачак, одговорно лице и
главни пројектант Митровић С. Звонко, дипл. инж. арх., лиценца број 381 0909 13,
-пуномоћје из месеца јануара 2017. године, којим се овлашћује Предраг Ф. Дабић,
дипл. инж. арх. из из Горњег Милановца, Војводе Јове Курсуле број 20/9, ЈМБГ
1606966783426, да у име и за рачун инвеститора може да предузима све радње ради
прибављања докумената за изградњу предметног објекта и
-доказе о уплати накнаде за ЦЕОП и републичке административне таксе.
Увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је да нису
испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, и то:
-подносилац захтева није доставио техничку документацију у dwg или dwf
формату, која обавеза је прописана одредбом члана 3. став 3. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем „Службени
гласник РС “, број 113/2015 и 96/196) и
-орган управе је, сагласно обавезама прописаних одредбом члана 17. став 1. тачка
3) и став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Службени гласник РС“, број 113/2015 и 96/16), ради
утврђивања да ли је захтев поднет у прописаној форми и да ли садржи све
прописане податке, као и да ли су подаци наведени у изводу из пројекта, који је
саставни део захтева за издавање грађевинске дозволе, у складу са издатим
локацијским условима, увидом у главну свеску извода из пројекта, у делу о
основним подацима о објекту и локацији, тачка 0.7., утврдио да апсолутна
висинска кота (слеме) износи 322,80м, која висина није у складу са издатим
локацијским условима, у којима је наведена кота назначена макс.16,00м.
Одредбом члана 18. став 4. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем, прописано је да 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 плаћа административна такса и накнада за Цеоп.
На основу изложеног одлучено је као у диспозитивu овог решења.
Против овог Закључка може се изјавити приговор Општинском већу Општине
Горњи Милановац, у року од 3 дана од дана пријема Закључка са предвиђеном таксом, а
преко овог органа.
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