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ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ДД
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 Цицварић Слободан, Горњи Милановац, улица Ђенерала Терзића број 28, ЈМБГ
2611976783413, за издавање грађевинске дозволе за доградњу породичне куће спратности П + 0, у
Горњем Милановцу, улица Вука Караџића број 7, постојећи на катастарској парцели број 480/5 КО
Горњи Милановац, на основу члана 8ђ 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 23.-26. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Службени гласник РС“, број 68/2019) и члана 136. Закона о општем упрaвном поступку
(„Службени гласник РС“, брoj 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), доноси
РЕШЕЊЕ
1. ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Цицварић Слободана, Горњи Милановац, улица Ђенерала Терзића број 28, ЈМБГ 2611976783413, за издавање грађевинске дозволе за доградњу породичне куће
спратности П + 0, у Горњем Милановцу, улица Вука Караџића број 7, постојећи на катастарској
парцели број 480/5 КО 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, ROP-GML-23587-LOC-1/2020, ОУ број 402-350-1/2019-95 од 03.9.2020. године.
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
Цицварић Слободан, Горњи Милановац, улица Ђенерала Терзића број 28, ЈМБГ
2611976783413, преко овлашћеног лица Дабић Предраг, Горњи Милановац, улица Војводе Јове
Курсуле број 20, ЈМБГ 1606966783426, по приложеном овлашћењу, поднео је дана 11.9.2020.
године захтев Цеоп број ROP-GML-24897-CPI-1/2020, ОУ број 4-02-351-1/2020-510, за доградњу
породичне куће спратности П + 0, у Горњем Милановцу, улица Вука Караџића број 7, постојећи
на катастарској парцели број 480/5 КО Горњи Милановац.
Уз захтев инвеститор је приложио:
-пројекат за грађевинску дозволу број 11/20, израђен у Горњем Милановцу у месецу
августу 2020. године I извод из пројекта, одговорни пројектант Студио за пројектовање и
надзор „Простор“, Горњи Милановац, улица Драгана Јевтића број 31, одговорно лице
Дабић Предраг, главни пројектант Дабић Ф. Предраг, дипл. инж. арх., лиценца број 300
7486 04, са извештајем о техничкој контроли, број 15/20/Т, сачињен Горњем Милановцу у
месецу августу 2020. године, вршилац техничке контроле „Биро за пројектовање Јасмина
Ћосић“ ПР, Горњег Милановца, улица Иво Лоле Рибара број 11, одговорни вршилац
техничке контроле Ћосић Б. Јасмина, дипл. инж. грађ., лиценца број 310 8772 04,
-сагласност Илић Александра, Београд, Гроцка 2Б,

-геодетску подлогу коју чини топографски снимак предметне локације,
-овлашћење инвеститора за Дабић Предрага,
-доказ о уплати републичке административне таксе.
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 већ започет и то под бројем додељеним
за претходно донете локацијске услове за предметне радове, ROP-GML-23587-LOC-1/2020, ОУ
број 4-02-350-1/2019-95 од 03.9.2020. године.
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. овог решења донета је на основу одредбе члана 8ђ став 7. Закона о
планирању и изградњи и члана 28. став 11. 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 840742221843-57 поз. на бр. 97 72-041, преко овог Одељења.
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