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Цеоп број ROP-GML-24677-CPI-5/2021
ОУ број 4-02-351-1/2021-883
26.10.2021. године
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 Општинске управе Општине Горњи Милановац, Tихомира
Матијевића број 4, МБ 07175329, ПИБ 102182363, за издавање грађевинске дозволе за изградњу моста на некатегорисаном путу у месту Угриновци, на катастарским парцелама број 2608, 1131, 1132 и 1333, све у КО Угриновци,
Општина Горњи Милановац, на основу чланова 8., 8д., 8ђ., 135.-140. 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, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/21), члана 16.-21.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 68/19) и
члана 136. Закона о општем упрaвном поступку („Службени гласник РС“, брoj 18/2016), доноси
РЕШЕЊЕ
1. ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Општинске управе Општине Горњи Милановац, Горњи Милановац, улица Tихомира
Матијевића, број 4, МБ 07175329, ПИБ 102182363, за издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу моста на
некатегорисаном путу у месту Угриновци, на катастарским парцелама број 2608, 1131, 1132 и 1333, све у КО Угриновци,
Општина Горњи Милановац, из разлога што нису испуњени формални услови за поступање по захтеву, и то:
-захтев и техничка документација нису међусобно сагласни у делу означења инвеститора,
-геодетска подлога коју чини топографски снимак предметне локације не садржи означење личних података,
стручне спреме и броја лиценце одговорног геодетског лица које је снимање извршило и
-није приложен елаборат о геотехничким условима изградње.
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
Општинска управа Општине Горњи Милановац, Tихомира Матијевића број 4, МБ 07175329, ПИБ 102182363,
преко овлашћеног лица Глишић Марко, Ваљево, улица Насеље Ослободиоци Ваљева, број 77, улаз 14, ЈМБГ
1909984770024, по приложеном овлашћењу, поднела је дана 24.10.2021. године, захтев Цеоп број ROP-GML-24677-CPI5/2021, ОУ број 4-02-351-1/2021-883, за издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу моста на некатегорисаном
путу у месту Угриновци, на катастарским парцелама број 2608, 1131, 1132 и 1333, све у КО Угриновци, Општина Горњи
Милановац.
Уз захтев за издавање решења о граћевинској дозволи инвеститор је приложио:
-пројекат за грађевинску дозволу, израђен у месецу јуну 2021. године у Ваљеву, означен као ASCE-0400DSN012A0820 PGD и извод из пројекта, одговорни пројектант ASECO Engineering d.o.o., Ваљево, улица Тржни
центар Колубара број 2, локал број 12, одговорно лице Марин Слободан, директор, главни пројектанти Глишић
Марко, дипл. инж. грађ., ИКС лиценца број 310 Р634 18 (главна свеска и пројекат конструкције), Марин Саша,
дипл. инж. грађ., ИКС лиценца број 315 К680 11(пројекат саобраћајнице), Пантић Марко, дипл. инж. грађ.,
ИКС лиценца број 314Р041 16 (пројекат регулације), Бесара Душан, дипл. инж. саобр., ИКС лиценца број 370
К148 11 (пројекат саобраћајне сигнализације) и Јокић Југослав ПР Агенција за инжењерске делатности
СОФТЕКС, одговорно лице Јокић Југослав (геомеханички елаборат), са извештајем о техничкој контроли, број
ЗК 01-06/21, израђен у Београду у месецу јуну 2021. године, вршилац техничке контроле „СДВ 030“ доо,
Београд, улива Љутице Богдана, број 1а, одговорно лице Ненадић Војкан, одговорни вршиоци техничке
контроле Пошарац Александар, дипл. инж. грађ., ИКС лиценца број 310 N521 14 (пројекат конструкције),
Марин Ц. Јелена, дипл. инж. грађ., ИКС лиценца број 315 П745 18 (пројекат саобраћајнице), Кузмановић
Александар, дипл. инж. грађ., ИКС лиценца број 314 3725 03 (пројекат регулације), Антонић Слађана, дипл.
инж. саобр., ИКС лиценца број 370 Р484 17 (пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације),
-геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози, израђен у месецу новембру 2018. године у
Горњем Милановцу, овлашћена геодетсака организација Предузеће за геодетске послове „ГЕОАС“, Горњи
Милановац, улица Хајдук Вељкова број 3, одговорно геодетско лице Исаиловић Александар,
-решење РГЗ Горњи Милановац, број 952-02-1-140-790/2021 од21.4.2021. године,
-овлашћење Председника Општине Горњи Милановац -Решење број 1-031-33/2020 од 03.9.2020. године, дато
Глишић Марку за подношење захтева,
-пуномоћје Кукољ Оливера, Београд, улица Гандијева, број 178/17 за Кукољ Бранка, Београд, улица Гандијева,
број 178/17, овера Јавни бележник Аугсбург, Немачка, број URNr. U/202 od 07.10.2020. године и
-доказ о уплати накнаде за ЦЕОП.
Увидом у захтев утврђено је да као подносилац и инвеститор означена Општинска управа Општине Горњи
Милановац, а у техничкој документацији Општина Горњи Милановац, при чему као инвеститор у овој ствари може се

појавити само Општина Горњи Милановац, сагласно одредби члана 20. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018).
Увидом у приложену геодетску подлогу коју чини топографски снимак предметне локације утврђено је да не
садржи означење личних и података о стручној спреми, као ни број и издаваоца лиценце одговорног геодетског лица
које је снимање извршило, све супротно одредби члана 20. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину
вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“, брoj 73/19).
Увидом у главну свеску пројекта, део-садржај техничке документацује, утврђено је да је назначено да пројекат
садржи и елаборат о геотехничким условима изградње, означен као ГТЕ 005/20 и да није приложен уз осталу наведену
техничку документацију, која обавеза је прописана одредбом члана 59. Правилника о садржини, начину и поступку
израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката и члана 16. став 2. тачка 1) и
2) и члана 17. став 1. тачка 4) Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем.
Следом утврђених, наведених чињеница, на основу у уводу наведених и у образложењу цитираних прописа и
сагласно одредби члана 8ђ став 2. тачка 2), члана 17. став 1. тачка 2) и члана 18. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем, надлежни орган одлуку је донео као у диспозитиву.
Одлука из става 2. овог решења донета је на основу одредбе члана 8ђ став 7. Закона о планирању и изградњи и
члана 18. став 4. 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 490,00 динара, на рачун број 840-742221843-57 поз. на бр. 97 72-041, преко овог Одељења.
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