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11.09.2017. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Општинска управа Општине Горњи Милановац, Одељење за урбанизам комунално
стамбене и имовинско правне послове, Горњи Милановац, Тихомира Матијевића број 4,
решавајући по овлашћењу Општине Г. Милановац број 282/2017 од 28.06.2017. године а по
захтеву „Славица Бабовић пр Трговина на велико и производња прерада и паковање
пољопривредних производа Агро Зин Гојна Гора“ из Гојне Горе Г. Милановац за издавање
употребне дозволе објекта хладњаче, на катастарској парцели број 890/1 КО Гојна Гора, на основу
чланова 8., 8д., 8ђ., 154.-160. 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 и 145/2014), чланова 28. и 29. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 113/2015 и
96/2016) и члана 146. и 214. Закона о општем упрaвном поступку („Службени гласник РС“, брoj
18/2016), доноси
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев „Славица Бабовић пр Трговина на велико и производња прерада и
паковање пољопривредних производа Агро Зин Гојна Гора“ из Гојне Горе Г. Милановац, МБ
63374717 ПИБ 108326275, за издавање решења о употребној дозволи објекта хладњаче у Гојној
Гори на 2528/8891 реалног дела катастарске парцеле број 890/1 КО Гојна Гора, из разлога што
нису испуњени формални услови за поступање по захтеву.
Образложење
„Славица Бабовић пр Трговина на велико и производња прерада и паковање
пољопривредних производа Агро Зин Гојна Гора“ из Гојне Горе Г. Милановац поднео је, преко
пуномоћника Ивана Манчића из Чачка ул. Епископа Никифора Максимовића број 22, захтев под
бројем ROP-GML-14717-IUP-4/2017 од 30.09.2017. године, за издавање употребне дозволе објекта
хладњаче у Гојној Гори на 2528/8891 реалног дела катастарске парцеле број 890/1 КО Гојна Гора.
Уз захтев за издавање решења о одобравању радова инвеститор је приложио:
-

-

-

Елаборат геодетских радова за инсталације који је урадио „Геоесте“ пр из Г.
Милановца ул. Хајдук Вељкова бр. 3, одговорно лице Стево В. Миловановић лиценца
бр. 02 0200 12;
Елаборат геодетских радова објекта који је урадио „Геоесте“ пр из Г. Милановца ул.
Хајдук Вељкова бр. 3, одговорно лице Стево В. Миловановић лиценца бр. 02 0200 12
Извештај комисије за технички преглед објекта урађен од стране „Базис-08“ доо Чачак
улица Драгише Мишовић 131;
Пројекат за извођење који је урадио „МИ 4“ Агенција за пројектовање и инжењеринг
Велереч, Г. Милановац, одговорни пројектант Мирела Н. Петровић Хамидовић,
дипл.инг.арх. број лиценце 300 Е377 07;
Пројекат за извођење машинских инсталација који је урадио „Termo-Cooling sistem“ из
Чачка;

-

-

-

-

-

-

Пројекат за извођење архитектуре, који је урадио „МИ 4“ Агенција за пројектовање и
инжењеринг Велереч, Г. Милановац, одговорни пројектант Мирела Н. Петровић
Хамидовић, дипл.инг.арх. број лиценце 300 Е377 07;
Пројекат за извођење контрукције, који је урадио „МИ 4“ Агенција за пројектовање и
инжењеринг Велереч, Г. Милановац, одговорни пројектант Мирела Н. Петровић
Хамидовић, дипл.инг.арх. број лиценце 300 Е377 07;
Пројекат за извођење хидротехничких инсталација, који је урадио „МИ 4“ Агенција за
пројектовање и инжењеринг Велереч, Г. Милановац, одговорни пројектант Мирела Н.
Петровић Хамидовић, дипл.инг.арх. број лиценце 300 Е377 07;
Пројекат за извођење електроенергетских инсталација, који је урадио „Живчевић“ из
Г. Милановца улица Милоша Великог 98, одговорни пројектант Душан М. Живчевић
дипл.инг.ел., број лиценце 350 7345 04;
Главни пројекат заштите од пожара који је урадио „Ортел“ из Чачка улица 603 број 14,
одговорни пројектант Перица Д. Луковић дипл.инж.ел., лиценца број 350 B735 05,
број ПП лиценце 07-152-322/12 од 19.04.2016. године;
Изјава инвеститора, вршиоца стручног надзора и извођача радова да су радови
изведени према Пројекту за извођење и да је изведдено стање једнако пројектованом;
доказ о уплати републичке административне таксе на захтев и решење и накнаде за
ЦЕОП и
Овлашћење о заступању од 22.09.2017. године.

Увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је да нису испуњени
формални услови за даље поступање по захтеву из члана 43. став 1. тачка 5. и члан 42. став
2. тачка 3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(«Сл.гласник РС»бр. 113/2015).
Одредбом члана 43. Став 1. Тачка 5. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 113/2015 и 96/2016), прописано је
да инвеститор подноси надлежном органу доказ о уплати административних такси и накнада.
Увидом у приложене уплатнице утврђено је да је достављен доказ о извршеној погрешној уплати
јер је наведен позив на број органа који није надлежан за поступање по захтеву. Одредбом члана
42. став 2. тачка 3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(«Сл.гласник РС»бр. 113/2015) прописано је да инвеститор подноси надлежном органу доказ o
уплати административне таксе за подношење захтева и доношење решења којим се дозвољава
употреба радова. Увидом у приложене уплатнице утврђено је да је достављен доказ о извршеној
погрешној уплати јер је наведен позив на број органа који није надлежан за поступање по захтеву.
Такође је утврђено, увидом у Извештај комисије за технички преглед за издавање употребне
дозволе који је урадио „Базис-08“ доо Чачак број ТП011/2017, да се у налазима чланова комисије о
испуњености услова за подобност објекта за употребу наводи орган који није надлежан за
решавање по захтеву инвеститора.
Одредбама члана 18. став 4. и члана 44. став 4. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем, прописано 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.
На основу наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.
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.
За НАЧЕЛНИК-а ОДЕЉЕЊА
ЗА УРБАНИЗАМ КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ И
ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Дејан Вељовић

