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ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Општинска управа Општине Горњи Милановац, Одељење за урбанизам, комунално
стамбене и имовинско правне послове, решавајући по захтеву Крушковић Небојше из Горњег
Милановца, улица Деспотовачка бб, за издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу
стамбеног објекта , на к.п. број 10049/10 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), члана 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 Крушковић Небојше из Горњег Милановца, улица Деспотовачка
бб, за издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта, на к.п. број
10049/10 КО Горњи Милановац, из разлога што нису испуњени формални услови за поступање по
захтеву.
Образложење
Крушковић Небојше из Горњег Милановца, улица Деспотовачка бб, преко пуномоћника
Тимотијевић Милесе из Београда, улица Војводе Степе број 193/28, Општина Вождовац, ЈМБГ
2803957775015, поднео је дана 07.4.2017.године захтев број ROP-GML-9141-CPI-1/2017, за
издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта, на к.п. број 10049/10 КО
Горњи Милановац.
Уз захтев за издавање грађевинске дозволе подносилац је приложио:
-пројекат за грађевинску дозволу број 317/Г, Београд , од 18.3.2017. године и извод из
пројекта, које је израдило ГП “ИКЕБАНА“ д.о.о., улица Југ Богданова број 17, Краљево,
одговорни пројектант Тимотијевић Т. Милеса, дипл. инж. грађ., број лиценце 310 8352 04,
са извештајем о техничкој контроли коју је извршио Биро за пројектовање Јасмина Ћосић“
ПР из Горњег Милановца, улица Иве Лоле Рибара број 11, одговорни пројектант Ћосић Б.
Јасмина, дипл. инж. грађ, број лиценце 310 8772 04,
-елаборат енергетске ефикасности од 26.3 2017.године, који је израдило Архитекти Томић
ДОО, Горњи Милановац, улица 1300 каплара број 2, одговорни пројектант Томић М.
Ранко, дипл. инж. арх., лиценца број 381 0509 13,
-пуномоћје, Ов. I број 158/2017 од 02.02.2017. године и
-доказe о уплатaма републичке административне таксе и накнаде за ЦЕОП.
По пријему захтева, орган управе је провером садржине захтева и извода из пројекта,
сагласно обавези прописаној одредбом члана 8ђ, став 2. тачка 6) 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 члана 17.

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени
гласник РС“, брoj 113/2015 и 96/16 ), утврдио да захтев и пројекат за грађевинску дозволу и извод
из пројекта, нису међусобно сагласни јер је као податак о локацији наведена к.п. број 10049/10 КО
Горњи Милановац, док у делу 0.7. општи подаци о објекту и локацији, и у наведеном пројекту и
изводу, као податак о локацији наведена к.п. број 10936/5/10 КО Горњи Милановац, који подаци
нису сагласни ни са издатим локацијским условима број 4-02-350-1/2017-15, којима је као
катастарска парцели одређена к.п. број 10049/10 КО Горњи Милановац, из којих разлога је орган
управе, сагласно цитираним прописима и ради утврђивања да ли су подаци наведени у изводу из
пројекта у складу са издатим локацијским условима, 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.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 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.
Руководилац одсека за урбанизам и
комунално стамбене послове
Душан Дмитровић
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