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ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Општинска управа Општине Г.Милановац, решавајући по захтеву Предузећа
рудник и флотација „Рудник“ д.о.о. из Рудника, улица Мише Михаиловића број 2, у
управној ствари издавања одобрења за употребу и коришћење реконструисанe
котларницe на чврсто гориво у гасну котларницу на пропан, два надземна цилиндрична
непокретна резервоара запремине по V= 5 м3, гасне инсталације и ауто претакалиште на
Руднику, на катастарској парцели број 2320/1 КО Рудник, 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 Предузећу рудник и флотација „Рудник“
д.о.о. из Рудника, улица Мише Михаиловића број 2, ПИБ 100886978, МБ 07192762,
употреба и коришћење реконструисанe котларницe на чврсто гориво у гасну
котларницу на пропан, два надземна цилиндрична непокретна резервоара запремине по
V= 5 м3, гасне инсталације и ауто претакалиште на Руднику, у кругу наведеног
Предузећа, спратности: приземље, на копији плана означен као објекат број 6, на
катастарској парцели број 2320/1 КО Рудник, изграђен у свему према Решењу о
грађевинској дозволи број 4-06-351-402/2014 од 07.03.2014.године.
Саставни део овог Решења чини Записник комисије за технички преглед и
пријем изведених радова на реконструкцији котларнице са чврстог горива у гасну
котларницу и два преносна резервоара запремине V= 5 м3 и изведених радова на два
стабилна резервоара запремине V= 5 м3 за складиштење 2000 kg пропана са
претакалиштем у кругу наведеног Предузећа на Руднику од априла 2014.године и
децембра 2015.године који је саставио Студио за архитектонско и урбанистичко
пројектовање „Studio V“ из Чачка, улица Немањина број 31.
2.Минимални гарантни рок за ову врсту објеката износи 2 (две) године.
Образложење
Предузеће рудник и флотација „Рудник“ д.о.о. из Рудника, улица Мише
Михаиловића број 2, обратило се овом Одељењу дана 06.05.2016.одине за издавање
одобрења за употребу и коришћење реконструисанe котларницe на чврсто гориво у
гасну котларницу на пропан, два надземна цилиндрична непокретна резервоара

запремине по V= 5 м3, гасне инсталације и ауто претакалиште на Руднику, у кругу
наведеног Предузећа, на катастарској парцели број 2320/1 КО Рудник.
Уз захтев за издавање употребне дозволе инвеститор је приложио:
- Записник комисије за технички преглед и пријем објекта у кругу Предузећа на
Руднику – од априла 2014.године и децембра 2016,године који је саставио Студио за
архитектонско и урбанистичко пројектовање „Studio V“ из Чачка, улица Немањина број
31, одговорна лица Вера М. Ћирић,дипл.инг.арх., број лиценце 300 0335 03, Братислав
М. Николић,дипл.инг.елек., број лиценце 350 7374 04 и Драган С. Брковић,
дипл.инг.маш., број лиценце 330 1549 03.
- Елаборат геодетског снимања објекта (претакалишта за гас) и подземних
инсталација који је израдио Геодетски биро „Геоплан“ из Чачка, улица Краља Петра I
30, одговорни геометар Радослав М. Топаловић,дипл.ин.геодез., број лиценце 01 0233
12.
- Главни пројекат реконструкције котларнице на чврсто гориво у гасну
котларнице, које је израдило Предузеће за производњу, промет и услуге „M.V.S“ из
Чачка, улица Цара Лазара број 23, одговорни извођач Миланко Д.
Ранковић,дипл.инг.маш., број лиценце 430 В972 07.
- Главни архитектонско-грађевински пројекат водовод и канализације који је
израдио Предузеће за производњу, промет и услуге „M.V.S“ из Чачка, улица Цара
Лазара број 23, одговорни пројектант Светлана М. Гашовић, дипл.инг.арх., број
лиценце 300 Ј670 11.
- Изјава да су машинске инсталације реконструкције постојеће котлрарнице на
чврсто гориво у гасну котларницу изведене према Главном машинском пројекту, који је
израдио Предузеће за производњу, промет и услуге „M.V.S“ из Чачка, улица Цара
Лазара број 23, одговорни извођач Миланко Д. Ранковић,дипл.инг.маш., број лиценце
430 В972 07.
- Изјава да су електро радови у котларници изведени у свему по пројекту,
одговорни извођач Гордана Р. Таталонић, дипл.инг.елек., број лиценце 450 3577 03.
- Изјава одговорног извођача, надзорног органа и инвеститора да су сви
грађевински радови у складу са пројектима, одговорни извођач Томислав С.
Гојковић,дипл.инг.грађ., број лиценце 800 I307 09.
- Решење о образовању Комисије за вршење техничког прегледа од стране
Рудник и флотација „Рудник“ доо из Рудника, улица Мише Михајловића број 2.
- Решење МУП-а Одељење за ванредне ситуације у Чачку под 09/33 бројем 217482/16 од 09.03.2016.године спровело мере заштите од пожара предвиђене техничком
документацијом.
- Доказ о уплати републичке административне таксе и накнаде за ЦЕОП.

Увидом у решење овог органа број 4-06-351-402/14 од 07.03.2014.године
утврђено је да је инвеститору Предузећу рудник и флотација „Рудник“ д.о.о. из Рудника
издата грађевинска дозвола за изградњу реконструисанe котларницe на чврсто гориво у
гасну котларницу на пропан, два надземна цилиндрична непокретна резервоара
запремине по V= 5 м3, гасне инсталације и ауто претакалиште на Руднику, у кругу
наведеног Предузећа, на катастарској парцели број 2320/1 КО Рудник.
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 43. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем, па је одлучено као у диспозитиву овог Решења.
Републичка административна такса на решење у износу од 3.108, 00 динара
уплаћена у складу са Тарифним бројем 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
предрачунској вредности објекта наведеној у пројектној документацији.
Републичка административна такса за захтев у износу од 300,00 динара
уплаћена у складу са Законом 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).
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.
Чланом 28. 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 („Сл. гласник РС“ бр. 27/2015) предвиђен је
минимални гарантни рок од две године за ову врсту објеката.
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.
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