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ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Општинска управа Општине Горњи Милановац, Одељење за урбанизам комунално
стамбене и имовинско правне послове, Горњи Милановац, Тихомира Матијевића број 4, начелник
одсека за урбанизам и комунално стамбене послове, по овлашћењу начелника Општинске управе,
број 282/2017 од 28.6.2017. године, решавајући по захтеву Јавног предузећа „Србијагас“ из Новог
Сада, улица Народног фронта број 12, за издавање решења о одобрeњу извођења радова на
изградњи кућног гасног прикључка са ДГМ „Центар“ на стамбени објекат, у Горњем Милановцу,
улица Ивице број 3, стан број 2, на катастарској парцели број 10944/1 КО Горњи Милановац, на
основу члана 8ђ Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр. 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 и 145/2014), члана 28. и члана 29. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 113//2015 и 96/2015) и
члана 214. и 59. Закона о општем упрaвном поступку („Службени лист РС“, брoj 18/2016), доноси
РЕШЕЊЕ
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за одобрeње извођења радова број ROP-GML-25375-ISAW1/2017, заводни број 4-02-351-18/2017-317 од 21.8.2017. године, инвеститора Јавно предузеће
„Србијагас“ МБ 20084600 и ПИБ 104056656 из Новог Сада, улица Народног фронта број 12,
поднета преко Зорана Видојевића из Горњег Милановца, улица Војводе Стевана Синђелића број
40/3, као пуномоћника, за одобрење извођења радова на прикључном гасоводу са ДГМ „Центар“
на стамбени објекат, у Горњем Милановцу, улица Ивице број 3, стан број 2, на катастарској
парцели број 10944/1 КО Горњи Милановац, из разлога што нису испуњени формални услови за
поступање по захтеву.
Образложење
Јавно предузеће „СРБИЈАГАС“ из Новог Сада, улица Народног фронта 12, поднело је дана
21.8.2017. године захтев број ROP-GML-25375-ISAW-1/2017, преко пуномоћника Зорана
Видојевића из Горњег Милановца, улица Војводе Стевана Синђелића број 40/3, за одобрење
извођења радова на прикључном гасоводу са ДГМ „Центар“ на стамбени објекат, у Горњем
Милановцу, улица Ивице број 3, стан број 2, на катастарској парцели број 10944/1 КО Горњи
Милановац.
Уз захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова инвеститор је приложио:
-идејни пројекат кућног гасног прикључка број PG 10/17 из месеца августа 2017. године,
урађен од стране Занатске радње „ГАС ИНЖЕЊЕРИНГ“ из Горњег Милановца, улица
Војводе Стевана Синђелића број 40/3, одговорни пројектант Зоран Р. Видојевић, дипл.
инж. маш., број лиценце 330 D738 06,
-технички опис и предмер и предрачун радова,
-решење о одобравању гасног прикључка, бр. Р7/8 од 08.8.2017. године,
-овлашћење за заступање број 06-03-4/1058 од 11.8.2017. године,
-овлашћење, којим Стефановић Вера из Горњег Милановца, улица војводе Стевана
Синђелића број 40/3, ЈМБГ 0503970783417, овлашћује Зорана Видојевића из Горњег
Милановца за подношење захтева, од 16.8.2017. године и

-доказе о уплатама републичке административне таксе и накнаде за ЦЕОП.
Увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је да нису испуњени
формални услови за поступање по захтеву прописани одредбом члана 29. став 1. тачка 5)
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени
гласник РС“, број 113//2015 и 96/2015) и 145/2014), јер подносилац захтева није приложио и
уговор о праву службености постављања типског гасног прикључка и КМРС-а на објекат уз
приложену документацију.
Одредбама члана 18. став 4. и члан 44. став 4. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем, одређено је да уколико подносилац захтева у року од
10 дана од пријема овог решења, а најкасније 30 дана од његовог објављивања на интернет
страници надлежног органа, поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не
доставља се документација поднета уз захтев који је одбачен, нити се поново плаћа
административна такса и накнада.
На основу наведеног, одлучено је као у у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: против овог Решења може се изјавити жалба Министарству
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Златиборски округ, Ужице, Димитрија Туцовића 52,
у року од 8 (осам) дана од дана пријема решења са предвиђеном таксом, преко овог Одељења.
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ И
ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Дејан Вељовић

