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ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Општинска управа Општине Горњи Милановац, Tихомира Матијевића број 4, начелник
Одељења за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове, по овлашћењу
начелника Општинске управе, број 283/2018 од 11.6.2018. године, решавајући по захтеву Јавног
предузећа „Србијагас“ , Нови Сад, улица Народног фронта број 12, МБ 20084600, ПИБ 104056656,
преко Предузећа за угоститељство и туризам „Шумадија“ д.о.о., Горњи Милановац, улица
Карађорђева број 13, МБ 07177062, ПИБ 101151647, за издавање решења о одобрењу извођења
радова изградње прикључака на изграђену водоводну, канализациону, гасну и сл. мрежу на
стамбено пословни објекат у Горњем Милановцу, улица Тихомира Матијевића број 2, постојећи
на катастарској парцели број 530 КО Горњи Милановац, на основу члана 8ђ, 135. и 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,
132/2014,145/2014, 83/2018 и 31/2019), 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 136. Закона о општем упрaвном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016),
доноси
РЕШЕЊЕ
ОДБИЈА СЕ захтев инвеститора Јавно предузеће „Србијагас“, Нови Сад, улица Народног
фронта број 12, МБ 20084600, ПИБ 104056656, за извођење радова изградње прикључака на
изграђену водоводну, канализациону, гасну и сл. мрежу на стамбено пословни објекат у Горњем
Милановцу, улица Тихомира Матијевића број 2, постојећи на катастарској парцели број 530 КО
Горњи Милановац, по идејном пројекту број ИДП 03 ПГ/17 из месеца децембра 2017. године,
пројектант АЛЕКСАНДАР КОВАЧЕВИЋ ПР „ТРИТОН“, одговорно лице КовачевиЋ Александар,
седиште и пребивалиште Чачак, улица Стевана Мољевића бб, спрат II, стан број 6, главни
пројектант Јелић Д. Иван, дипл.инж.маш., број лиценце 330 Ц939 06, као неоснован.
Образложење
Јавно предузеће „Србијагас“, Нови Сад, улица Народног фронта број 12, МБ 20084600
ПИБ 104056656, преко преко Предузећа за угоститељство и туризам „Шумадија“ д.о.о., Горњи
Милановац, улица Карађорђева број 13, МБ 07177062, ПИБ 101151647, поднело је дана 27.5.2019.
године захтев Цеоп број ROP-GML-6138-ISAW-2/2019, ОУ број 4-02-351-1/2019-208, за издавање
решења о одобрењу извођења радова изградње прикључака на изграђену водоводну,
канализациону, гасну и сл. мрежу на стамбено пословни објекат у Горњем Милановцу, улица
Тихомира Матијевића број 2, постојећи на катастарској парцели број 530 КО Горњи Милановац
Уз захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова инвеститор је приложио:
-идејни пројекат који се састоји од пројекта машинских инсталација број ИДП 03 ПГ/17 из
месеца децембра 2017. године и главна свеска инсталација број ИДП 03 ПГ/17-0 из месеца
маја 2019. године, пројектант АЛЕКСАНДАР КОВАЧЕВИЋ ПР „ТРИТОН“, одговорно
лице КовачевиЋ Александар, седиште и пребивалиште Чачак, улица Стевана Мољевића
бб, спрат II, стан број 6, главни пројектант Јелић Д. Иван, дипл.инж.маш., број лиценце 330
Ц939 06,
-елаборат заштите од пожара, техничка ознака број 601-62/19 од 20.5.2019. године,
израђивач Друштво за услуге у области заштите „ТЕХПРО“, Д.О.О., Београд-Железник,
овлашћено лице Шукало Младен, директор, одговорни пројектант Рабреновић Дејан, дипл.
инж ел., лиценца број 350 1434 10 ИКС и лиценца број 07-152-140/13 МУП РС.

-овлашћење Предузећа за угоститељство и туризам „Шумадија“ д.о.о., Горњи Милановац,
дато Гачановић Ивани, Горњи Милановац, улица Стачића пут број 19, ЈМБГ
1911982788427, за подношење захтева, (не и за е-потписивање)
-доказ о уплати републичке административне таксе и накнаде за ЦЕОП.
Поднетим захтевом тражи се одобрење извођења радова изградње прикључака на
изграђену водоводну, канализациону, гасну и сличну мрежу, све на стамбено пословни објекат у
Горњем Милановцу, улица Тихомира Матијевића број 2, постојећи на катастарској парцели број
530 КО Горњи Милановац, и то за објекат у целости, док су идејним пројектом и елаборатом
заштите од пожара утврђена и пројектована изградња прикључног гасовода и постављање
регулационог сета, као делова гасног прикључка и изградња унутрашњих гасних инсталација
(немерени део) за део предметног објекта означен: на улазу број 10, спратности Нпр + Пр + Те +
11, на к.п. број 530 КО Горњи Милановац, из чега је утврђено да се захтевом тражи одобрење за
изградњу свих наведени прикључака за објекат у целости, а техничком документацијом градња
прикључног гасовода и постављање регулационог сета и изградња унутрашњих гасних
инсталација (немерени део) за део објекта, што захтев и техничку документацију чини
неусаглашеном јер је за орган управе неодредиво која се врста прикључака тражи и у којем делу
објекта, што све захтев и документацију чини неуредном и неподобном за даље поступање.
„Шумадија“ д.о.о. је неовлашћено поднело захтев јер за наведену радњу није приложило
пуномоћје издато од ЈП „Србијагас“, као инвеститора и властодавца, ни решење о одобрењу
прикључка, ни уговор о праву службености са власником објекта и земљишта за постављање
прикључне цеви и регулационог сета, док је ЈП „Србијагас“ без правног основа и преко
неовлашћеног лица, поднело техничку документацију којом је утврђена и пројектована и изградња
унутрашњих гасних инсталација (немерени део) на делу објекта у својини другог лица, овде
„Шумадија“ д.о.о., о чему није поднело одговарајући доказ, из чега је утврђено да ЈП „Србијагас“,
тражи одобрење за извођење наведених радова на туђем објекту и да нема одговарајуће право на
земљишту и објекту у складу са одредбом члана 135. и 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, 132/2014,145/2014,
83/2018 и 31/2019) и да је у том делу захтев потпуно неоснован.
Републичка административна такса у износу од 310,00 + 5.460,00 динара уплаћена у
складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број
43/2003, 51/2003, 61/2005, 101/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011, 55/2012, 93/2012, 47/2013,
65/2013, 57/2014, 45/2015, 83/15, 112/15, 50/2016, 61/17, 113/17, 3/18 и 50/18).
Накнада по Одлуци о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа
Агенција за привредне регистре („Службени гласник РС“, брoj 119/13, 138/14, 45/15, 106/15 и
60/16), наплаћена је у износу од 2.000,00 динара.
У складу наведеним утврђеним чињеницама и на основу у уводу и образложењу
цитираних прописа, 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
број 52, електронским путем кроз ЦИС, 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, a
преко овог Одељења.
Обрадио:
Руководилац одсека за урбанизам и
комунално стамбене послове
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