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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
суинвеститора Ђокић Мирослав, улица Саве Ковачевића број 57, Горњи Милановац,
ЈМБГ2707964973028 и Ђокић Снежана, улица Саве Ковачевића број 57, Горњи Милановац,
ЈМБГ2408965955034, преко пуномоћника Миловановић Стева из Горњег Милановца, улица
Станимира Раловића број 51, ЈМБГ 1708963783430, за издавање решења о употребној дозволи за
стамбени објекат број 1 на катастарској парцели број 21607/19 КО Горњи Милановац, на основу
чланова 8., 8д., 8ђ., 154.-160. 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, 145/2014 и 83/18), чланова 42.-47. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број
113/2015, 96/16 и 120/17 ) и члана 136. Закона о општем упрaвном поступку („Службени гласник
РС“, брoj 18/2016), доноси
РЕШЕЊЕ
ОДОБРАВА СЕ суинвеститорима Ђокић Мирослав, улица Саве Ковачевића број 57,
Горњи Милановац и Ђокић Снежана, улица Саве Ковачевића број 57, Горњи Милановац, употреба
и коришћење стамбеног објекта број 1, спратности Пр (приземље) + Сп (спрат) + Пк (поткровље),
бруто површине 328,80м2, на катастарској парцели број 21607/19 КО Горњи Милановац,
прикључен на спољну мрежу према датим условима, изведен у складу са техничком
документацијом на основу које је издато решење о грађевинској дозволи и решење о озакоњењу
објекта број 4-06-351-24/2016, од 03.02.2016. године.
Образложење
Ђокић Мирослав, улица Саве Ковачевића број 57, Горњи Милановац и Ђокић Снежана,
улица Саве Ковачевића број 57, Горњи Милановац, преко пуномоћника Миловановић Стева из
Горњег Милановца, улица Станимира Раловића број 51, поднели су захтев број ROP-GML-33743IUP-1/2018, заводни број 4-02-351-1/2018-633 од 08.11.2018. године за издавање Решења о
употребној дозволи за стамбени објекат број 1, спратности Пр (приземље) + Сп (спрат) + Пк
(поткровље) на катастарској парцели број 21607/19 КО Горњи Милановац.
Уз захтев за издавање решења о употребној дозволи инвеститор је приложио:
- елаборат геодетских радова, број ненаведен, од 05.11.2018. године, одговорни
пројектант Стево Миловановић Пр „ГЕОЕСТЕ“ из Горњег Милановца, улица Хајдук
Вељкова број 3, главни пројектант Миловановић В. Стево, дипл. инж. геод., лиценца
број 02 0200 12,
- потврду одговорног пројектанта из месеца новембра 2018. године да је изградња
објекта завршена и да је објекат изведен у складу са техничком документацијом на
основу које је издато решење о грађевинској дозволи и решење о озакоњењу објекта и
да је објекат прикључен на спољну мрежу према датим условима, одговорни
пројектант Ћосић Б. Јасмина, дипл. инж. грађ., лиценца број 310 8772 04,
- овлашћење, број ненаведен, од 06.11.2018. године и
- доказе о уплати републичке административне таксе на захтев и решење и накнаде за
ЦЕОП.

Разматрајући поднети захтев утврђено је да су испуњени формални услови за поступање
по захтеву у складу са чланом 42. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Службени гласник РС“, број 113/2015, 96/16 и 120/17), да је достављена сва
потребна документација прописана чланом 158. Закона о планирању и изградњи и чланом 41.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, у вези са чланом
5. Правилника о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, број 85/2015) и чланом 74. Правилника о садржини, начину и
поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени
објеката („Службени гласник РС“, број 23/2015, 77/2015 и 96/16).
Републичка административна такса на захтев и решење, у износима од 310,00 и 1.820,00
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, 112/15, 50/2016,
61/2017, 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 1.000,00 динара.
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
Душан Дмитровић
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