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ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Општинска управа Општине Горњи Милановац, Таковска број 2, oдељење за урбанизам
комунално стамбене и имовинско правне послове, решавајући по овлашћењу Општине Г. Милановац
број 283/2018 од 11.06.2018. године а по захтеву овлашћног лица Зорана Видојевић из Г. Милановца
улица Синђелићева број 40/3, за издавање решења о употребној дозволи унутрашњих гасних
инсталација у пословно производном објекту A у Г. Милановцу насеље Парац, на катастарској парцели
број 21643/4 КО Г. Милановац, на основу 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 42.-47.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник
РС“, број 113/2015 и 96/2016) и члана 146. Закона о општем упрaвном поступку („Службени гласник
РС“, брoj 18/2016), доноси
З А К Љ У ЧА К
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора „MOVE“ doo из Горњем Милановцу, насеље Парац
МБ 6145566 ПИБ 100886404, за издавање решења о употребној дозволи унутрашњих гасних
инсталација у пословно производном објекту A у Г. Милановцу насеље Парац, на катастарској парцели
број 21643/4 КО Г. Милановац, 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
„MOVE“ doo из Горњег Милановца, насеље Парац, поднео је захтев под бројем ROP-GML11927-ISAW-3/2018 од 05.06.2018. године, преко пуномоћника Зоран Видојевић из Г. Милановца, за
издавање решења о употребној дозволи унутрашњих гасних инсталација у пословно производном
објекту A у Г. Милановцу насеље Парац, на катастарској парцели број 21643/4 КО Г. Милановац.
Уз захтев за издавање решења о употребној дозволи инвеститор је приложио:
- Идејни пројекат унутрашњих гасних инсталација број УГИ 11/18 од августа 2018. године
урађен од стране ЗР „Гасинжењеринг“ Зоран Видојевић пр из Г. Милановца, улица
Војводе Стевана Синђелића број 40/2, одговорни пројектант Зоран Р. Видојевић,
дипл.маш.инж, број лиценце 330 Д738 06;
- Записник комисије за технички преглед објекта од октобра 2018. године урађен од стране
„VIOGI“ из Чачка;
- пуномоћје од 30.05.2018. године;
- доказ о уплати републичке административне таксе на захтев и решење и накнаде за ЦЕОП.
Увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је да нису испуњени формални
услови за даље поступање по захтеву сходно члану 42. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Службени гласник РС “, број 113/2015, 96/196 и 120/17) и чланова 1619. Правилника о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини
предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току
грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката („Службени гласник
РС“ број 27/2015 и 29/2016).

Наиме, чланом 42. тачка 1) Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем предвиђено је да се, уз захтев за издавање употребне дозволе, између осталог
доставља пројекат за извођење са потврдом и овером инвеститора, лица које врши стручни надзор и
извођача радова да је изведено стање једнако пројектованом, ако у току грађења није одступљено од
пројекта за извођење или пројекат изведеног објекта, израђен у складу са правилником којим се уређује
садржина техничке документације.
Садржина записника о техничком прегледу објекта и извештаја комисије са предлогом о
утврђивању подобности објекта за употребу, су одређени члановима 16-19 Правилника о садржини и
начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о
утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и
минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката („Службени гласник РС“ број 27/2015 и
29/2016).
Када је законом којим се уређује заштита од пожара утврђена обавеза прибављања сагласности
на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара a у складу са чланом 37. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, инвеститор доставља надлежном
органу главни пројекат заштите од пожара, израђен у складу са законом којим се уређује заштита од
пожара и пројекат за извођење, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке
документације, као и доказ о уплати административне таксе за подношење захтева и накнаде за
Централну евиденцију.
На основу наведеног, орган је утврдио да нису испуњени услови за даље поступање по
захтеву, из којих разлога је орган управе, сагласно цитираним прописима и ради утврђивања да ли је
захтев поднет у прописаној форми и да ли садржи све прописане податке, као и да ли је уз захтев
приложена сва прописана документација, донео закључак о одбацивању захтева.
Одредбом члана 18. став 4. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем, прописано је да aко 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 плаћа административна такса и накнада за ЦЕОП.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: против овог Решења може се изјавити жалба Министарству
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Златиборски округ, Ужице, Димитрија Туцовића број 52,
у року од 8 (осам) дана од дана пријема решења са прописаном таксом од 470,00 динара на рачун број
840-742221843-57 поз. на бр. 97 72-041 а преко овог Одељења.
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