РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ
И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
БР: ROP-GML-7122-IUP-8/2019
Заводни број: 4-02-351-1/2019-314
11.07.2019. године
Општинска управа Општине Горњи Милановац, Tихомира Матијевића број 4, начелник Одељења за
урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове, решавајући по овлашћењу начелника Општинске управе,
број 283/2018 од 11.6.2018. године а по захтеву пуномоћникa Ранкa Томићa ПР Архитектонска делатност „Студио
Херметик“, Горњи Милановац, улица 1300 каплара бр. 2, чији је законски заступник директор Ранко Томић, за издавање
решења о употребној дозволи складишта сировина у Горњем Милановцу, на катастарској парцели број 30681 КО Горњи
Милановац, а на основу чланова 8., 8д., 8ђ., 154. – 160 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, 98/2013-одлука УС,
132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19 и 37/19), чланова 42.-47. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Службени гласник РС“, број 113/2015 96/2016 и 120/2017) и чл.136. Закона о општем упрaвном
поступку («Сл.гласник РС» брoj 18/2016) доноси:
РЕШЕЊЕ
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Предузећа за производњу, промет и услуге „ДАМ-93“ д.о.о. из Горњег
Милановца, улица Рудничка број 12, МБ 17015605, ПИБ 100886244, за издавање решења о употребној дозволи
складишта сировина у Горњем Милановцу, на катастарској парцели број 30681 КО Горњи Милановац:
-

инвеститор није доставио документ коме је поверио вршење техничког прегледа објекта и
изјава одговорног лица елабората геодетских радова инсталација није оверенаа и без сертификоване лиценце.

Уколико подносилац захтева у року од 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
Предузећа за производњу, промет и услуге „ДАМ-93“ д.о.о. из Горњег Милановца, улица Рудничка број 12, МБ
17015605, ПИБ 100886244, поднео је захтев под бројем ROP-GML-7122-IUP-8/2018 од 08.07.2019. године, преко
пуномоћникa Ранкa Томићa ПР Архитектонска делатност „Студио Херметик“, Горњи Милановац, улица 1300 каплара
бр. 2, чији је законски заступник директор Ранко Томић за издавање решења о употребној складишта сировина у Горњем
Милановцу, на катастарској парцели број 30681 КО Горњи Милановац.
Уз захтев за издавање решења о употребној дозволи инвеститор је приложио:
пројекат изведеног објекта, извод из пројекта и главна свеска које је урадио Милош Станковић Пр
архитектонска делатност „Боммис“ из Горњег Милановца улица Браће Радојевић број 45 одговорни
пројектант Душан Ђ. Тешић дипломирани инжењер архитектуре број лиценце 300 5840 03 који се састоји
од: пројекта архитектуре који је урадио Милош Станковић Пр архитектонска делатност „Боммис“ из
Горњег Милановца улица Браће Радојевић број 45 одговорни пројектант Душан Ђ. Тешић дипломирани
инжењер архитектуре број лиценце 300 5840 03, пројекта електроенергетских инсталација који је урадио
Милош Станковић Пр архитектонска делатност „Боммис“ из Горњег Милановца улица Браће Радојевић
број 45 одговорни пројектант Милака Д. Миловановић дие број лиценце 350 2626 03, пројекта
конструкције који је урадио Милош Станковић Пр архитектонска делатност „Боммис“ из Горњег
Милановца улица Браће Радојевић број 45 одговорни пројектант Горан Р. Павловић диђ број лиценце 311
G754 08,
изјава инвеститора, стручног надзора и извођача радова из главне свеске пројекта изведеног објекта да је
извршена корекција на фасадним зидовима, хоризонталним а.б. серклажима и корекција финалог пода
објекта у односу на пројекат за извођење и да изведено стање на предметном објекту одговара пројекту
изведеног објекта: - испред инвеститора „ДАМ-93“ д.о.о. одговорно лице-заступник Драгана Марјановић;
- испред стручног надзора „Боммис“ из Горњег Милановца одоговорно лице – Милош З. Стаменковић
диа; - испред надзорног органа за грађевинске и грађевинско занатске радове Душан Ђ. Тешић диа број
лиценце 300 5840 03, за електроенергетске инсталације Милака Д. Миловановић дие број лиценце 350
2626 03; - испред извођача ДОО „Татотић“ из Чачка одговорно лице – заступник Мића Татовић, за
челичну конструкцију “Јадран плус“ доо из Крагујевца одговорно лице – заступник Слободан Кричек, за
грађевинске и грађевинско занатске радове од коте 0,000 до кровних равни „Интерплет градња“ из
Горњег Милановца одговорно лице – заступник Милета М. Обрадовић;
записник комисије о извршеном техничком прегледу објекта изведених радова број техн. Дн. 03/2019 од
јуна 2019. године урађен од стране Архитекти Томић доо из Gорњег Милановца;
изјава да за објекат није потребан енергетски пасош, дата у складу са Правилником о условима, садржини
и начину издавања сефтификата о енергетским својствима зграда ("Службени гласник РС", бр. 69/2012 од
20.7.2012.);

-

-

елаборат геодетских радова за објекат број 955-28/18 од 26.06.2018. године који је урадио Gеодетски биро
„Геоплан“ из Чачка ул. Краља Петра I бр. 30 одговорно лице Радослав М Топаловић, лиценца бр. 01 0233
12 и Елаборат геодетских радова инсталација од 18.06.2019. године, који је урадио Геодетски биро
„GEOLAND 032“;
овлашћење о заступању од 01.12.2017. године;
доказ о уплати накнаде за ЦЕОП.

Увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је да нису испуњени формални услови за
даље поступање по захтеву према члану 8ђ став 2. тачка 4. 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, 145/2014, 83/18, 31/19 и 37/19).
Чланом 16. 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) је предвиђено да технички преглед објекта врши комисија или привредно друштво, односно друго правно лице
коме инвеститор повери вршење тих послова и које је уписано у одговарајући регистар за обављање тих послова.
Чланом 3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем је предиђено
када је прописана овера техничке документације, односно делова техничке документације, од стране пројектне
организације, као и одговорног, односно главног пројектанта, потписом и печатом пројектне организације, односно
личне лиценце, електронски документ. Поред тога што се потписује квалификованим електронским потписом
одговорног лица пројектне организације, односно одговорног, односно главног пројектанта садржи и дигитализовани
печат пројектне организације, односно личне лиценце, све у складу са прописом који уређује садржину, начин и
поступак израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката.
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 решење о
одбацивању захтева.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: против овог Решења може се изјавити жалба кроз ЦЕОП 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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