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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 282/2017 од 28.6.2017. године, решавајући по захтеву Јавног
предузећа „Србијагас“ из Новог Сада, улица Народног фронта број 12, за исправку решења о
употребној дозволи за гасни прикључак и КМРС за гасни генератор топлоте за ОШ „Свети
Сава“ у Горњем Милановцу, улица Бошка Бухе број 17, на катастарској парцели број 11086/1,
11089/1 и 11089/2, све КО Горњи Милановац, на основу члана 158. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, број 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 96/16) и члана 144. Закона о
општем упрaвном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016), доноси
РЕШЕЊЕ
О
ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ
1. МЕЊА СЕ став 1. диспозитива Решења о употребној дозволи број ROP-GML-38684IUP-12/2018, заводни број 4-02-351-1/2018-76 од 09.3.2018. године, тако да иза речи: „одобрава
се инвеститору“,бришу се речи: „Општина Горњи Милановац, улица Таковска број 2,
МБ07175221, ПИБ102156105“ и уписује нови текст који гласи: „ Јавном предузећу „Србијагас“
МБ 20084600 и ПИБ 104056656 из Новог Сада, улица Народног фронта број 12“.
2. У осталом делу решење остаје непромењено.
Образложење
Јавно предузеће „Србијагас“, Нови Сад, улица Народног фронта број 12, преко
пуномоћника Топаловић Глиша, Чачак, Љубић, улица 45, број 7, ЈМБГ1703976794421, поднелo
је дана 16.3.2018. године захтев број ROP-GML-38684-IUP-15/2018, за исправку решења о
употребној дозволи број ROP-GML-38684-IUP-12/2018, заводни број 4-02-351-1/2018-76 од
09.3.2018. године за гасни прикључак и КМРС за гасни генератор топлоте за ОШ „Свети Сава“
у Горњем Милановцу, улица Бошка Бухе број 17, на катастарској парцели број 11086/1, 11089/1
и 11089/2, све КО Горњи Милановац, којом је, грешком подносиоца захтева као инвеститор
означена Општина Горњи Милановац, уместо, као што се захтевом и тражи, Јавно предузеће
„Србијагас“, Нови Сад.
Уз захтев за издавање решења о исправци решења о употребној дозволи подносилац је
приложио:
-

-

Пројекат за извођење, број PZI 11-2/17 из месеца јануара 2018. године, одговорни
пројектант „Alfaco inženjering“ д.о.о. из Чачка, улица Браће Станић број 47, главни
пројектант Глишо Р. Топаловић, дипл.инж.маш., број лиценце 330 G908 08,
главни пројекат заштите од пожара, број 601-1/18-PZI од 08.01.2018. године,
одговорни пројектант Друштво за услуге у области заштите „TEHPRO“ д.о.о., Лоле
Рибара број 120, Београд-Железник, главни пројектант Рабреновић В. Дејан, дипл.
инж. ел., лиценца број 350 I434 10,

-

-

елаборат геодетских радова, број 27/18, од 03.3.2018. године, одговорни пројектант
„ГЕОПАК“ д.о.о., Горњи Милановац, улица Железничка број 6/34, „Занатски
центар“ главни пројектант Поповић С. Горан, дипл. инж. геод., лиценца број 01
0181 12,
изјаве инвеститора, вршиоца стручног надзора и извођача радова из главне свеске
пројекта изведеног објекта, од 01.02.2018. године,
извештај и предлог са записницима и налазима комисије за технички преглед за
издавање употребне дозволе, број ТР 01/2018, од 09.02.2018. године,
доказ о уплати републичке административне таксе и накнаде за ЦЕОП.

Орган управе је утврдио да су у складу са члановима 42 - 47. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем и одредбом члана 144. Закона о општем
упрaвном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016), испуњени формални услови за
поступање по поднетом захтеву, односно да је приложена документација прописана Законом и
подзаконским актима.
Републичка административна такса на захтев и решење, у износима од 310,00 и
18.000,00 динара, уплаћена је применом Тарифног броја 170 Закона 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 и
112/15, 50/2016 и 61/2017).
Накнада по Одлуци о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа
Агенција за привредне регистре („Службени гласник РС“, број 119/13, 138/14, 45/15 и 106/15),
наплаћена је у износу од 2.000,00 динара.
На основу наведеног орган управе је утврдио да су испуњени законски услови за
исправку употребне дозволе предвиђени одредбама члана 158. Закона о планирању и изградњи
и одлучио као у диспозитиву Решења.
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 дана од дана пријема решења са предвиђеном таксом, а преко овог
Одељења.
Руководилац одсека за урбанизам и
комунално стамбене послове
Душан Дмитровић
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