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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 Општина Горњи Милановац, улица Таковска број 2,
МБ 07175329, ПИБ 102182363, за издавање решења о одобрењу извођења радова за реконструкцију фекалне
канализације у деловима улица Карађорђева, Ломина и Стевана Синђелића у Горњем Милановцу, постојећа на
катастарским парцелама број 655, 658, 674, 675 и 683, све у КО Горњи Милановац, Општина Горњи Милановац, на
основу члана 8ђ и 145. Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 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,
83/18, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/20), члана 27. и 28. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Службени гласник РС“, број 68/2019), члана 3. став 2. тачка 5) Правилника о посебној врсти
објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се
граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу извођења радова, као и обиму и садржају и
контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи („Службени
гласник РС“, број 78/2020) и члана 136. Закона о општем упрaвном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016 и
95/2018-аутентично тумачење), доноси
РЕШЕЊЕ
1. ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Општина Горњи Милановац, улица Таковска број 2, МБ 07175329, ПИБ
102182363, за издавање решења о одобрењу извођења радова за реконструкцију фекалне канализације у деловима улица
Карађорђева, Ломина и Стевана Синђелића у Горњем Милановцу, постојећа на катастарским парцелама број 655, 658,
674, 675 и 683, све у КО Горњи Милановац, Општина Горњи Милановац, из разлога што нису испуњени формални
услови за поступање по захтеву, и то:
-захтев није повезан у јединствен досије у обједињеној процедури под бројем који је додељен за претходно
донете локацијске услове, Цеоп број ROP-GML-36879-LOC-1/2020 од 31.12.2020. године и
-главнa свеска идејног пројекта не садржи потписану одлуку инвеститора о именовању главног пројектанта.
2. Aко подносилац захтева, а најкасније 30 дана од дана објављивања овог решења на интернет страници
надлежног органа, поднесе нов, усаглашен захтев и отклони све недостатке, не доставља документацију поднету уз
захтев који је одбачен, нити поново плаћа административне таксе за подношење захтева и и доношење решења и
накнаде за Централну евиденцију.
Образложење
Општина Горњи Милановац, улица Таковска број 2, МБ 07175329, ПИБ 102182363, преко овлашћеног правног
лица Биро за пројектовање и извођење грађевинских и других објеката ИНГКОМ ГРАНЧИЦА ЦВЕТКОВИЋ предузетник, Лесковац, МБ 60986126, ПИБ 105331158, Лесковац, улица Војводе Мишића, број 2, по приложеном овлашћењу,
поднела је дана 27.01.2021. године, захтев Цеоп број ROP-GML-1967-ISAW-1/2020, ОУ број 4-02-351-1/2021-39, за
издавање решења о одобрењу извођења радова за реконструкцију фекалне канализације у деловима улица Карађорђева,
Ломина и Стевана Синђелића у Горњем Милановцу, постојећа на катастарским парцелама број 655, 658, 674, 675 и 683,
све у КО Горњи Милановац, Општина Горњи Милановац.
Уз захтев инвеститор је приложио:
-идејни пројекат, израђен у Лесковцу, дана 05.01..2021. године, број 10/2020, главни пројектант ИНГКОМ
Лесковац, улица Војводе Мишића, број 2, одговорно лице Цветковић Гранчица, главни пројектант Цветковић
Ненад, дипл. инж. грађ., лиценца број 314 И628 09,
-технички опис и предмер и предрачун радова,
-услове ЈКП Горњи Милановац за пројектовање, број 7531/2 од 30.12.2020.године,
-услове ЈП Србијагас, РЈ Чачак, за пројектовање и прикључење, број 05-03-4/819 од 22.12.2020. године,
-услове ЕПС за пројектовање и прикључење, број 8Е.4.0.0-Д.07.06-374516-20 од 22.12.2020. године,
-геодетску подлогу коју чини топографски снимак предметне локације, овлашћена геодетсака организација
Предузеће за геодетске послове „ГЕОАС“, Горњи Милановац, улица Хајдук Вељкова број 3, главни пројектант
Исаиловић Александар, дипл. инж. геод.,
-решење Председника Општине Горњи Милановац, број сл. од 08.12.2020.године, о давању овлашћења
ИНГКОМ, Лесковац, МБ 60986126, ПИБ 105331158, Лесковац, улица Војводе Мишића, број 2 за подношење
захтева и документације у поступцима обједињене процедуре и
-доказ о уплати накнаде за ЦЕОП.
Одредбом члана 4. став 3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Службени гласник РС“, број 68/2019), прописан је начин доставе података, аката и документације у обједињеној
процедури, тако да се кроз ЦИС 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.

Увидом у захтев орган управе је утврдио да исти није повезан у јединствен досије у Цеоп под којим је поступак
започет и вођен, и то под бројем додељеним за претходно донете локацијске услове, Цеоп број ROP-GML-36879-LOC1/2020 од 31.12.2020. године за предметни објекат, као последњи донет акт.
Увидом у приложену документацију утврђено је да главна свеска садржи одлуку о именовању главног
пројектанта потписану од стране инвеститора, која обавеза је прописана одредбом члана 17. став 1. тачка 2) Правилника
о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 68/2019) и члана 42. и
44. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи
и намени објеката („Службени гласник РС“, брoj 73/19).
Следом утврђених, наведених чињеница, на основу у уводу наведених и у образложењу цитираних прописа,
одлучено је као у диспозитиву овог решења.
Одлука из става 2. диспозитива овог решења донета је на основу одредбе члана 8ђ став 7. Закона о планирању и
изградњи и члана 28. став 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: против овог решења може се изјавити приговор Општинском већу Општине Горњи
Милановац, Таковска број 2, електронским путем кроз ЦИС, у року од 3 (три) дана од дана пријема решења са
прописаном таксом од 480,00 динара, на рачун број 840-742221843-57 поз. на бр. 97 72-041, преко овог Одељења.
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