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ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Општинска управа Општине Горњи Милановац, Одељење за урбанизам, комунално
стамбене и имовинско правне послове, решавајући по захтеву Стефановић Милосава и
Стефановић Гордане, обоје из Горњег Милановца, улица Мутапова број 20, за издавање
грађевинске дозволе за доградњу, односно надзиђивање постојећег стамбеног објекта-кућа са три
стана, спратности По (подрум) + Пр (приземље) +1 + Пк (поткровље), на катастарској парцели
број 50/2 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, 50/2013-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 Стефановић Милосава и Стефановић Гордане, обоје из Горњег
Милановца, улица Мутапова број 20, за издавање грађевинске дозволе за доградњу, односно
надзиђивање постојећег стамбеног објекта-кућа са три стана, спратности По (подрум) + Пр
(приземље) +1 Пк (поткровље), на катастарској парцели број 50/2 КО Горњи Милановац, из
разлога што нису испуњени формални услови за поступање по захтеву.
Образложење
Стефановић Милосав и Стефановић Горданa, обоје из Горњег Милановца, улица Мутапова
број 20, преко пуномоћника Томић Ранка из Горњег Милановца, улица 1300 каплара број 2,
поднели су дана 27.03.2017. године захтев број ROP-GML-6034-CPI-2/2017 за издавање
грађевинске дозволе за доградњу, односно надзиђивање постојећег стамбеног објекта-кућа са три
стана, спратности По (подрум) + Пр (приземље) +1 Пк (поткровље), на катастарској парцели број
50/2 КО Горњи Милановац.
Уз захтев за издавање грађевинске дозволе подносилац је приложио:
-пројекат за грађевинску дозволу и извод из пројекта, које је израдило Архитекти Томић
ДОО, улица 1300 каплара број 2, Горњи Милановац, главни пројектант Ранко М. Томић,
дипл. инж. арх., број лиценце 300 0537 03, са извештајем о техничкој контроли који је
израдио „Биро за пројектовање Јасмина Ћосић“ ПР из Горњег Милановца, улица Иво Лола
Рибар број 11, одговорни пројектант-вршилац техничке контроле Јасмина Б. Ћосић, дипл.
инж. грађ., број лиценце 310 8772 04,
-геодетски снимак постојећег стања на к.п. број 50/2 КО Горњи Милановац,
-пуномоћје од 10.02.2017.године, којим се овлашћује Томић Ранко из Горњег Милановца,
улица 1300 каплара број 2, , да у име и за рачун суинвеститора може да поднесе захтев,
-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.

У захтеву нису наведени ЈМБГ оба подносиоца захтева као ни назнака да захтев подносе
као суинвеститори, пројектат за грађевинску дозволу, као ни извод из тог пројекта не садрже
елаборат енергетске ефикасности, који није приложен ни у посебном облику и подаци из захтева о
спратности објекта: По (подрум) + Пр (приземље) +1 + Пк (поткровље) и извода из пројекта: По +
Пр + 1, нису у складу са издатим локацијским условима, којима је одобрена планирана спратност
објекта: П+1+Пк (приземље, спрат и поткровље), које чињенице нису у складу са одредбама 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 и 145/2014) и чланом 17. и 18. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем „Службени гласник РС “, број 113/2015 и 96/196), 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 закључак о одбацивању захтева.
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 диспозитиву овог закључка.
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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