Р Е П У Б Л И КА С Р Б И Ј А
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално стамбене и
имовинско правне послове
Број: ROP-GML-13465-ISAWA-3/2017
Заводни број: 4-02-351-18/2017-145
29.5.2017. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Општинска управа Општине Горњи Милановац, решавајући по захтеву Савчић Слободана
из Полома, општина Горњи Милановац, за измену Решења о одобрењу извођења радова на
изградњи економске зграде-стаје за краве у Полому, општина Горњи Милановац, на катастарској
парцели број 201 КО Полом, број ROP-GML-13465-ISAW-1/2017 од 22.5.2017. године, заводни
број 4-02-351-18/2017-135, на основу чланa 145. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“, брoj 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-Oдлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013Oдлука УС, 50/2013-Oдлука УС, 98/2013-Oдлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана члана 28. и 29.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 28. и 29. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 113/2015 и
96/2016) и члана 192. и 255. Закона о општем упрaвном поступку („Службени лист“ СРЈ, број
33/97 и 31/2001 и „Службени гласник РС“, број 30/2010), доноси
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ
РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
1. МЕЊА СЕ Решење о одобрењу извођења радова на изградњи економске зграде-стаје за
краве у Полому, општина Горњи Милановац, на катастарској парцели број 201 КО Полом, број
ROP-GML-13465-ISAW-1/2017 од 22.5.2017. године, заводни број 4-02-351-18/2017-135,
инвеститора Савчић Слободана из Полома, општина Горњи Милановац, и то:
- у ставу 1. диспозитива, иза речи: „у свему према идејном пројекту број“, брише се број
„0308/2017“ и додаје број „0305/2017“ и
у ставу 2. образложења, алинеја 1., иза речи: „-идејни пројекат број“, брише се број
„0308/2017“ и додаје број „0305/2017“.
2. У осталом делу Решење остаје непромењено.
Образложење
Савчић Слободан из Полома, општина Горњи Милановац, преко пуномоћника „атеље
АРХИТЕКТ“ из Горњег Милановца, улица Кнеза Александра Карађорђевића број 98, поднео је
дана 26.5.2017. године захтев број ROP-GML-13465-ISAWА-3/2017, за измену Решења о одобрењу
извођења радова на изградњи економске зграде-стаје за краве на катастарској парцели број 201 КО
Полом, општина Горњи Милановац.
Уз захтев за издавање решења о одобравању радова подносилац захтева је приложио:
-идејни пројекат број 0305/2017 из месеца маја 2017. године за извођење радова на
изградњи економске зграде-стаје за краве у Полому, општина Горњи Милановац урађен од
стране „атеље АРХИТЕКТ“ из Горњег Милановца, улица Кнеза Александра
Карађорђевића број 98, одговорни пројектант Дринчић Ј. Бојан, дипл. инж. арх., лиценца
број 300 F663 07,
-овлашћење број ненаведен од 06.5.2017. године,
-пуномоћје број ненаведен од 12.5.2017. године
-доказе о уплати административне таксе и накнаде за ЦЕОП.

Надлежни орган је по пријему захтева утврдио да су у складу са чланом 145. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, брoj 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-Oдлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Oдлука УС, 50/2013-Oдлука УС, 98/2013-Oдлука УС, 132/2014 и
145/2014) и члановима 28. и 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Службени гласник РС“, број 113/2015 и 96/2016), испуњени формални
услови за поступање по поднетом захтеву, односно да је приложена документација прописана
Законом.
Увидом у предмет број ROP-GML-13465-ISAW-1/2017, заводни број 4-02-351-18/2017-135,
и то: у захтев од 16.5.2017. године, Решење о одобрењу извођења радова на изградњи економске
зграде-стаје за краве у Полому, општина Горњи Милановац, на катастарској парцели број 201 КО
Полом од 22.5.2017. године и у тада приложени идејни пројекат, број 0308/2017 из месеца маја
2017. године, за извођење радова на изградњи економске зграде-стаје за краве у Полому, општина
Горњи Милановац урађен од стране „атеље АРХИТЕКТ“ из Горњег Милановца, улица Кнеза
Александра Карађорђевића број 98, одговорни пројектант Дринчић Ј. Бојан, дипл. инж. арх.,
лиценца број 300 F663 07, као и у сада приложени идејни пројекат број 0305/2017 из месеца маја
2017. године и телефонску изјаву пуномоћника инвеститора да је дошло до накнадне и незнатне
промене у положају дела објекта услед потребе инвеститора за доступнијом употребом и
коришћењем целокупног објекта, што је орган управе и прихватио као утврђено и решење
изменио као у диспозитиву, све на основу у уводу цитираних прописа, чињенице да Закон о
планирању и изградњи не искључује измену решења донетог на основу одредбе члана 145. и
сходном и аналогном применом одредби члана 142. Закона о планирању и изградњи, о измени
решења о грађевинској дозволи.
Одредбом члана 31. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Службени гласник РС“, број 113/2015 и 96/2016), прописано је да се пријава
радова у складу са издатом грађевинском дозволом, решењем издатим у складу са чланом 145.
Закона о планирању и изградњи, односно привременом грађевинском дозволом, врши надлежном
органу, најкасније 8 дана пре почетка извођења радова.
Обзиром да, у складу са потврђеном пријавом радова, број ROP-GML-13465-WA-2/2017 од
23.5.2017. године и телефонски датом изјавом пуномоћника инвеститора, овде подносиоца
захтева, радови нису ни започети, подносилац ће накнадно поднети и измењену пријаву радова по
решењу о измени решења о одобрењу извођења радова, број: ROP-GML-13465-ISAWA-3/2017,
заводни број: 4-02-351-18/2017-145, све од 29.5.2017. године и у складу са напред наведеном
одредбом члана 31. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем.
На основу наведеног, орган управе утврдио је да су испуњени законски услови за измену
решења о одобрењу извођења радова на изградњи економске зграде-стаје за краве на катастарској
парцели број 201 КО Полом, општина Горњи Милановац и сагласно одредбама члана 192. и 255.
Закона о општем упрaвном поступку („Службени лист“ СРЈ, број 33/97 и 31/2001 и „Службени
гласник РС“, број 30/2010) и одлуку донео као у диспозитиву овог решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: против овог решења може се изјавити жалба Министарству
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Златиборски округ - Ужице у року од 8 дана од
дана пријема решења са предвиђеном таксом, а преко овог Одељења.
Руководилац одсека за урбанизам и
комунално стамбене послове
Душан Дмитровић
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ И
ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Дејан Вељовић

