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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 Славковић Мирослава, Београд, Општина Нови
Београд, улица Генерала Михаила Недељковића, број 62, ЈМБГ 2503959715075, за издавање решења о одобравању
извођења радова за изградњу летњиковца у месту Угриновци, Општина Горњи Милановац, на катастарској парцели
број 1006/2 КО Угриновци, 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, 98/2013Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/20), члана 3. и 28. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 68/2019), 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“, број 73/2019) и члана 136. Закона о општем упрaвном поступку
(„Службени гласник РС“, брoj 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење), доноси
РЕШЕЊЕ
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Славковић Мирославе, Београд, Општина Нови Београд, улица Генерала Михаила
Недељковића, број 62, ЈМБГ 2503959715075, за издавање решења о одобравању извођења радова за изградњу
летњиковца у месту Угриновци, Општина Горњи Милановац, на катастарској парцели број 1006/2 КО Угриновци, из
разлога што нису испуње-ни формални услови за поступање по захтеву, и то:
-главнa свеска идејног пројекта не садржи потписану одлуку инвеститора о именовању главног пројектанта,
-главна свеска идејног пројекта не садржи потписано решење главног пројектанта о именовању одговорних
пројектаната и
-идејни пројекат, у одговарајућем делу, није поднет и у dwg или dwf формату.
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
Славковић Мирослава, Београд, Општина Нови Београд, улица Генерала Михаила Недељковића, број 62,
ЈМБГ 2503959715075, преко пуномоћника UNKNOWN STUDIO DOO, Београд, Општина Палилула, улица Булевар
деспота Стефана, број 95, МБ 21264199, ПИБ 109902636, одговорно лице Крунић Милоје, Чачак, Љубић, улица Н. Х.
Радована Јовановића, број 21, ЈМБГ 2107991782822, по приложеном пуномоћју, поднела је дана 12.11.2020. године,
захтев Цеоп број ROP-GML-33583-ISAW-1/2020, ОУ број 4-02-351-1/2020-816, за издавање решења о одобравању
извођења радова радова за изградњу летњиковца у месту Угриновци, Општина Горњи Милановац, на катастарској
парцели број 1006/2 КО Угриновци.
Уз захтев инвеститор је приложио:
-идејни пројекат, број 0903/2020, израђен у месецу септембру 2020. Године, у Београду, главни пројектант
UNKNOWN STUDIO DOO, Београд, Општина Палилула, улица Булевар деспота Стефана, број 95, МБ
21264199, ПИБ 109902636, одговорно лице Крунић Милоје, Чачак, Љубић, улица Н. Х. Радована
Јовановића, број 21, ЈМБГ 2107991782822, одговорни пројектант Дејан Ј. Дринчић, дипл. инж. арх.,
лиценца број 300 7311 04,
-геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози, израђен у месецу септембру 2020. године у
Горњем Милановцу, одговорни геодетска организација
Стево Миловановић Пр Геодетске активности „ГЕОЕСТЕ“, Горњи Милановац, улица Хајдук Вељкова број
3, главни пројектант Миловановић В. Стево, дипл. инж. геод., лиценца број 02 0200 12,
-решење ОУ Горњи Милановац, број 4-05-320-148/2020 од 03.11.2020. године, о утврђивању висине
накнаде за промену намене предметног земљишта,
-пуномоћје инвеститора за Крунић Милоја, издато у Београду, дана 09.10.2020.године и
-доказе о уплати накнаде за промену намене предметног земљишта, републичке административне таксе и
накнаде за ЦЕОП.
Увидом у главну свеску идејног пројекта утврђено је да није приложена одлука о одређивању главног
пројектанта потписана од стране инвеститора, која обавеза је прописана одредбом члана 42. став 1. тачка 2) Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и
намени објеката („Службени гласник РС“, брoj 73/19), којом је предвиђено да главна свеска идејног пројекта, поред

основног садржаја из Прилога 1 наведеног Правилника, садржи и одлуку о одређивању главног пројектанта
потписану од стране инвеститора, из Прилога 8 истог Правилника.
Увидом у главну свеску идејног пројекта утврђено је да не садржи потписано решење главног пројектанта о
именовању одговорног пројектана, која обавеза је прописана одредбом члана 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).
Увидом у приложену техничку документацију утврђено је да идејни пројекат, у одговарајућем делу, није
поднети и у dwg или dwf формату, која обавеза је прописана одредбама члана 3. став 3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 68/19).
Следом наведених чињеница, на основу у уводу наведених и у образложењу цитираних прописа, утврђено
је да нису испуњени формални услови за даље поступање и одлучено је као у диспозитиву овог решења.
Одлука из става 2. диспозитива овог решења донета је на основу члана 8ђ став 7. Закона о планирању и
изградњи и члана 27. 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 840-742221843-57 поз. на бр. 97 72-041, преко овог Одељења.
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