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ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Општинска управа Општине Г.Милановац, решавајући по захтеву Контрола летења
Србије и Црне Горе „Smatsa“ doo из Београда ул. Трг Николе Пашића бр. 10, за издавање
решења о употребној дозволи за објекат Предајни центар «Рудник» на локацији Велики
Штурац на планини Рудник, на катастарској парцели број 29/5 КО Мајдан, 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 и 145/2014), чланова 42-47. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем («Сл.гласник РС»бр. 113/2015 ) и чл. 210. Закона о
општем упрaвном поступку («Сл.лист» СРЈ бр. 33/97 и 31/2001 и «Сл.гласник РС» бр.- 30/2010)
доноси
РЕШЕЊЕ
1. ОДОБРАВА СЕ инвеститору Контрола летења Србије и Црне Горе „Smatsa“
doo из Београда ул. Трг Николе Пашића бр. 10, МБ 17520407 ПИБ 103170161,
употреба и коришћење објекта Предајни центар «Рудник» на локацији Велики
Штурац на планини Рудник, изграђеног на катастарској парцели број 29/5 КО
Мајдан, спратности приземље и поткровље, укупне нето површине 217,23 м2 (Пр
108,10 м2 + Пк 109,13 м2) укупне бруто површине 266,8 м2 (Пр 133,40 м2+ Пк 133,40
м2) у свему према одобреној техничкој документацији и према Решењу о
грађевинској дозволи број 4-06-351-3575/11 од 19.09.2011. године.
Саставни део овог Решења чини Извештај комисије за технички преглед изведених
радова на изградњи објекта Предајног центра на Руднику на локацији Велики
Штурац на Руднику бр. 19/16-ТП од 01.09.2016. године.
Образложење
Контрола летења Србије и Црне Горе „Smatsa“ doo из Београда ул. Трг Николе Пашића
бр. 10, поднео је захтев под бр. ROP-GML-24477-IUP-1/2016 од 22. 06.2016. године, за издавање
употребне дозволе за објекат Предајни центар «Рудник» на локацији Велики Штурац на
планини Рудник, на катастарској парцели број 29/5 КО Мајдан.
Уз захтев за издавање употребне дозволе инвеститор је приложио:
- извештај комисије за технички преглед изведених радова на изградњи објекта
Предајног центра на Руднику на локацији Велики Штурац на Руднику бр. 19/16-ТП
од 01.09.2016. године урађен од стране Друштво за пројектовање и инжењеринг
„Sigmaprojekt“ doo из Шида;
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изјава одговорног извођача радова да су радови изведени према одобреној техничкој
документацији, пројекту изведеног објекта и решењу о грађевинској дозволи дата
од стране „SAMEX GROUР“ DOO Београд;
изјава надзорних органа да су радови на изградњи објекта изведени у свему према
одобреној техничкој документацији, главном пројекту и пројекту изведеног објекта
дата од стране „SAMEX GROUT“ DOO из Болеча и „3-М TRIVIĆ MIRKO“ DOO
BATAJNICA из Београда;
пројекат изведеног објекта водовода и канализације урађен од стране „SAMEX
GROUР“ DOO Београд ул. Александра Стамбнолијског бр. 26, одговорни
пројектант Иван Б. Радосављевић диа, број лиценце 300 Г442 08;
пројекат изведеног стања резервоара за воду урађен од стране Привредно друштво
за инжењеринг „HOME PLAN“ DOO ИЗ Београда ул. Седиште Светог Саве бр. 12,
одговорни пројектанти Ивица Н. Петковић дипл.инг грађ., број лиценце 314 Ф562
07 и Ненад Ж. Милосављевић дипл.инг грађ., број лиценце 310 4811 03;
пројекат изведеног објекта архитектонско грађевински, урађен од стране „SAMEX
GROUР“ DOO Београд ул. Александра Стамбнолијског бр. 26, одговорни
пројектант Иван Б. Радосављевић диа, број лиценце 300 Г442 08;
главни пројекaт заштите од пожара урађен од стране „Cenтroprojekt“ из Новог
Београда ул. Аутопут 2, одговорни пројектант Предраг Ж. Васић дипл.инг.ел., број
лиценце 353 Б832 05;
главни пројекат стабилне инсталације за гашење пожара урађен од стране
„Cenтroprojekt“ из Новог Београда ул. Аутопут 2, одговорни пројектант Владо О.
Томић дипл.маш. инг., број лиценце 330 2236 03;
главни пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација урађен од стране
„Cenтroprojekt“ из Новог Београда ул. Аутопут 2, одговорни пројектант Предраг Ж.
Васић дипл.инг.ел., број лиценце 353 Б832 05;
главни пројекат водовода и канализације урађен од стране „Cenтroprojekt“ из Новог
Београда ул. Аутопут 2, одговорни пројектант Бранко М. Лазаревић дипл.грађ.инг.,
број лиценце 314 4248 03;
главни пројекат трафостанице урађен од стране „Cenтroprojekt“ из Новог Београда
ул. Аутопут 2, одговорни пројектант Мирослав Д. Биорац дипл.инг.ел., број лиценце
350 4379 03;
главни пројекат термотехничких инсталација са пројектом укопаног резервоара за
гориво са вим пратећим инсталацијама урађен од стране „Cenтroprojekt“ из Новог
Београда ул. Аутопут 2, одговорни пројектант Татјана Љ. Бољанић дипл.маш.инг.,
број лиценце 330 2959 03;
главни пројекат система за аутоматску дојаву пожара урађен од стране
„Cenтroprojekt“ из Новог Београда ул. Аутопут 2, одговорни пројектант Предраг Ж.
Васић дипл.инг.ел., број лиценце 353 Б832 05;
главни пројекат саобраћајнице уз објекат предајног центра на Руднику урађен од
стране „Cenтroprojekt“ из Новог Београда ул. Аутопут 2, одговорни пројектант
Драгана Б. Божовић-Селаковић дипл.грађ.инг., број лиценце 315 Д800 06;
главни пројекат партерног уређења урађен од стране „Cenтroprojekt“ из Новог
Београда ул. Аутопут 2, одговорни пројектант Мирослав М. Медић дипл.инг.арх.,
број лиценце 300 3156 03;
главни пројекат електроенергетских инсталација урађен од стране „Cenтroprojekt“
из Новог Београда ул. Аутопут 2, одговорни пројектант Мирослав Д. Биорац
дипл.грађ.ел., број лиценце 350 4397 03;
главни архитектонско грађевински пројекат урађен од стране „Cenтroprojekt“ из
Новог Београда ул. Аутопут 2, одговорни пројектанти Мирослав М. Медић
дипл.инг.арх, број лиценце 300 3156 03 и Ђорђе Љ. Марковић дипл.грађ.инг. број
лиценце 311 Ф425 07;
елаборат геодетских радова за снимање објекта урађен од стране „Објектив Гео“ доо
из Београда ул. Владетина бр. 25/24 од децембра 2014. године, одговорно лице
Мирослав М. Добривојевић број лиценце 01 0241 12;

-

елаборат геодетских радова за подземне инсталације урађен од стране „Објектив
Гео“ доо из Београда ул. Владетина бр. 25/24 од 28.12.2014;
доказ о уплати републичке и републичке административне таксе 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 («Сл.гласник РС»бр. 113/2015 ), 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, имајући у виду
члан 5. Правилника о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању
и изградњи («Сл.гласник РС»бр.85/2015), и члан 74. Правилника о садржини, начину и
поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени
објеката («Сл.гласник РС»бр22/2015), да је за објекат издато Решење о грађевинској дозволи
број 4-06-351-3575/11 од 19. 09. 2011. године, на основу чега је одлучено као у диспозитиву
решења.
Републичка административна такса на решење у износу од 111.163,64 динара
наплаћена применом Тарифног броја 170 Закона о републичким административним таксама
(«Сл.гласник РС»бр. 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 и 45/2015) а по ревалоризованој предрачунској
вредности објекта, утврђеној увидом у Решење о грађевинској дозволи број 4-06-351-3575/11.
Накнада по Одлуци о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа
Агенција за привредне регистре («Сл.гласник РС»бр. 119/13, 138/14, 45/15 и 106/15), наплаћена
је у износу од 2.000,00 динара.
Против овог Решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре - Златиборски округ - Ужице у року од 8 дана од дана пријема решења са
предвиђеном таксом, а преко овог Одељења.
ОБРАДИО
Мирко Васиљевић
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ КОМУНАЛНО
СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО
ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Дејан Вељовић

