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-21279-ISAW-1/2018
Заводни број: 4-02-351-1/2018-379
31.7.2018. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Општинска управа Општине Горњи Милановац, Одељење за урбанизам, комунално стамбене
и имовинско правне послове, Тихомира Матијевића број 4, начелник Одељења за урбанизам,
комунално стамбене и имовинско правне послове, решавајући по захтеву инвеститора Општина Горњи
Милановац, улица Таковска број 2, Горњи Милановац, преко пуномоћника Лекић Дарко, запосленог у
Општинској управи општине Горњи Милановац, за издавање решења о одобрењу извођења радова
ојачања коловозне конструкције локалног пута у МЗ Гојна Гора-„Бабовића пут“, на катастарским
парцелама број 410/1, 414, 415, 418, 417, 424, 425, 483/2, 482/1, 483/1, 480/1, 479, 478/1 и 477, све КО
Гојна Гора, на основу члана 69. Закона о путевима („Службени гласник РС“, број 41/2018), чланова 8ђ
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, 50/2013 - Одлука 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, 96/2016 и 120/17) и члана 146. Закона о
општем упрaвном поступку („Службени гласник РС“, брoj 18/2016), доноси
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Општина Горњи Милановац, улица Таковска број 2,
Горњи Милановац, за издавање решења о одобрењу извођења радова ојачања коловозне конструкције
локалног пута у МЗ Гојна Гора-„Бабовића пут“, на катастарским парцелама број 410/1, 414, 415, 418,
417, 424, 425, 483/2, 482/1, 483/1, 480/1, 479, 478/1 и 477, све КО Гојна Гора, из разлога што нису
испуњени формални услови за поступање по захтеву.
Уколико подносилац захтева у року од 10 дана од пријема овог закључка, 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 на захтев плаћа административна такса и накнада за Цеоп.
Образложење
Општина Горњи Милановац, улица Таковска број 2, Горњи Милановац, поднела је преко
пуномоћника Лекић Дарко, запосленог у Општинској управи општине Горњи Милановац, захтев број
ROP-GML-21279-ISAW-1/2018 од 24.7.2018. године за издавање решења о одобрењу извођења радова
ојачања коловозне конструкције локалног пута у МЗ Гојна Гора-„Бабовића пут“, на катастарским
парцелама број 410/1, 414, 415, 418, 417, 424, 425, 483/2, 482/1, 483/1, 480/1, 479, 478/1 и 477, све КО
Гојна Гора.
Уз захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова инвеститор је приложио:
-идејни пројекат, број 2117/2018, из месеца јуна 2018. године, одговорни пројектант ЈП за
изградњу општине Горњи Милановац, улица Тихомира Матијевића број 4, Горњи Милановац,
главни пројектант Матовић М. Вера, дипл. инж. грађ., лиценца број 310 9240 04,
-сагласност власника катастарских парцела за издавање одобрења за извођење радова, број
ненаведен, од 12.7.2018. године и од 07.3.2018. године,
-овлашћење, број 1-031-19/2018, од 24.5.2018. године и
-доказ о уплати накнаде за ЦЕОП.
Одредбом члана 69., став 1. Закона о путевима („Службени гласник РС“, број 41/2018), који је
ступио на снагу 08.6.2018. године, прописано је да рехабилитација јавног пута јесте врста одржавања,
тј. извођење радова на јавном путу и путном објекту у границама путног земљишта, ради очувања

карактериситка јавног пута у истом или приближно истом стању које је било у тренутку његове
изградње или последње реконструкције.
Ставом 2. истог члана прописано је да радови на рехабилитацији јавног пута нарочито
обухватају:
1) обнављање и замену дотрајалих коловозних конструкција, односно њених делова а
нарочито наношењем новог асфалтног слоја одређене носивости по целој ширини постојећег коловоза;
2) оостављање шљунчаног, односно туцаничког застора на неасфалтираним путевима;
(даље-непотребно изостављено).
Ставом 3. истог члана прописано је да радови из става 1. овог члана изводе се на основу
техничког описа уз предмер радова.
Ставом 4. истог члана прописано је да управљач јавног пута 15 дана пре почетка радова
обавештава министарство, надлежни орган аутономне покрајине, односно надлежни орган јединице
локалне самоуправе о намери извођења радова на рехабилитацији уз достављање техничког описа и
предмера и предрачуна радова, као и захтева за доношење решења о техничком регулисању саобраћаја
чији је саставни део саобраћајни пројекат.
Ставом 5. истог члана прописано је да је управљач јавног пута дужан да образује независну
комисију која врши технички преглед изведених радова на рехабилитацији.
Ставом 6. истог члана прописано је да је управљач јавног пута дужан да министарству,
надлежном органу аутономне покрајине, односно надлежном органу јединице локалне самоуправе,
достави извештај о изведеним радовима на рехабилитацији јавног пута оверен од стручног надзора са
записником о извршеном техничком прегледу изведених радова, у року од 30 дана од завршетка
радова.
Ставом 7. истог члана прописано је да Министар доноси пропис којим се ближе одређују врсте
радова, технички услови, начин извођења радова на рехабилитацији и садржина извештаја из става 6.
истог члана.
Увидом у приложену техничку документацију утврђено је да се предметни радови састоје у
ојачавању коловозне конструкције локалног пута, који према врсти и обиму чине управо напред
наведене радове из тачке 1. и 2. одредбе члана 69. Закона о путевима („Службени гласник РС“, број
41/2018), за које је наведеним Законом, као прописом „lex specialis“, истом одредбом прописан
поступак и начин извођења радова чији је носилац, пре свега обавеза, управљач јавног пута и које
искључују примену одредбе члана 145. Закона о планирању.
Из наведених разлога подносилац при подношењу усаглашеног захтева у е-процедури захтев
може поднети само као реконструкцију јавног пута у складу са одредбом члана 79. став 1. Закона о
путевима („Службени гласник РС“, број 41/2018), којом је прописано да се изградња и реконструкција
јавног пута врше у складу са Законом којим се уређује планирање и изградња и у складу са овим
Законом, уколико оцени да предметни радови јесу радови реконструкције у смислу одредбе наведеног
члана или у супротном, ван е-процедуре, у поступку по члану 69. наведеног Закона, што орган из
техничког описа и осталих делова идејног пројекта није могао са извесношћу да утврди која врста
радова је предмет захтева, обзиром на опис који је крајње уопштен и без конкретних чињеница, пре
свега дужини и ширини трасе и конкретне врсте радова на или појединим или укупној деоници.
На основу изложених чињеница и сагласно у уводу цитираних и у образложењу Закључка
наведених прописа, орган управе донео је одлуку као у диспозитиву Закључка.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: против овог Закључка може се изјавити приговор Општинском
већу Општине Горњи Милановац, Таковска број 2, у року од 3 (три) дана од дана пријема закључка са
прописаном таксом, од 420,00 динара, на рачун број 840-742221843-57 поз. на бр. 97 72-041, a преко
овог Одељења.
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