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ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Општинска управа Општине Г. Милановац, Одељење за урбанизам комунално стамбене
и имовинско правне послове, , решавајући по овлашћењу Општине Г. Милановац број 282/2017
од 28.06.2017. године а по захтеву Општине Г. Милановац из Г. Милановца улица Таковска
број 2, за издавање решења о употребној дозволи дограђеног дела анекса објекта Дечје установе
«Сунце» у Г. Милановцу, на катастарској парцели број 470/17 КО Г. 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 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 Општини Г. Милановац из Г. Милановца улица
Таковска број 2 МБ 07175221 ПИБ 102156105 употреба и коришћење дограђеног дела анекса
објекта Дечје установе «Сунце» у Г. Милановцу, на катастарској парцели број 470/17 КО Г.
Милановац на скици одржавања катастра непокретности означен као објекат број 1, спратности
дограђеног дела: сутерен и приземље, нето површине дограђеног дела 410,50 м2 бруто
површине дограђеног дела 501,00 м2 површине земљишта под дограђеним делом 224,80м2,
прикључен на инфраструктурну мрежу предвиђену грађевинском дозволом и изграђен у свему
према Решењу о грађевинској дозволи број 4-06-351-524/2015 од 11.01.2016. године
Саставни део овог Решења чини Извештај комисије о извршеном техничком прегледу
доградње анекса објекта Дечије установе „Сунце“ у Г. Милановцу урађен од стране „Пројектни
биро“ д.о.о. из Чачка улица Скадарска број 7 број 317 од 28.08.2017. године.
2. Минимални гарантни рок за ову врсту објеката износи 2 (две) године.
Образложење
Општина Г. Милановац из Г. Милановца улица Таковска број 2, поднела је преко
пуномоћника Привредно друштво „пројектни биро“ д.о.о. из Чачка улица Скадарска број 7 МБ
06851347 ПИБ 101111788, захтев под бројем ROP-GML-26705-IUP-1/2017 од 01.09.2017.
године, за издавање употребне дозволе дограђеног дела анекса објекта Дечје установе «Сунце»
у Г. Милановцу, на катастарској парцели број 470/17 КО Г. Милановац.
Уз захтев за издавање употребне дозволе инвеститор је приложио:
- Извештај комисије о извршеном техничком прегледу објекта урађен од стране
„Пројектни биро“ д.о.о. из Чачка улица Скадарска број 7 са предлогом комисије за технички
преглед за издавање употребне дозволе, да је утврђена подобност објекта за употребу и да се
може користити;
- Елаборат геодетских радова објекта урађен од стране Предузеће „Геоас 032“ доо из Г.
Милановца ул. Хајдук Вељкова бр.3, одговорно лице Александар С. Исаиловић лиценца бр. 02
0177 12 од 23.08.2017. године;

- Елаборат геодетских радова инсталација урађен од стране Предузеће „Геоас 032“ доо
из Г. Милановца ул. Хајдук Вељкова бр.3, одговорно лице Александар С. Исаиловић лиценца
бр. 02 0177 12 од 25.08.2017. године;
- Поврду да предметни објекат није накнадно прикључиван на подземне водове издату
од стране Предузеће „Геоас 032“ доо из Г. Милановца ул. Хајдук Вељкова бр.3, одговорно
лице Александар С. Исаиловић лиценца бр. 02 0177 12 од 25.08.2017. године;
- Пројекат за извођење – пројекат архитектуре, конструкције, електроенергетских
инсталација, хидротехничких инсталација и пројекат уређења терена које је урадио Атеље
„Архитект“ из Г. Милановца, улица Кнеза Александра број 98 одговорни пројектант Бојан
Дринчић, дипл.инг.арх. број лиценце 300 Ф663 07;
- Пројекат изведеног објекта машинских инсталација урађен од стране РЗПТИ „Квадра“
Расна, Пожега одговорни пројектант Срђан В. Кораћ дипл.маш.инж., број лиценце 330 Д148 06;
- Пројекат за извођење – главни пројекат заштите од пожара урађен од стране „В.Ј.
Безбедност“ Агенција за безбедност и инжењеринг из Г. Милановца улица Хајдук Вељкова број
26/15, одгворни пројектант Слађана Ј. Савић дипл.инж.ел., број лиценце 353 9997 04, број
уверења о положеном стручном испиту из области ЗОП-а 07 број 152-110/13;
- Пројекат за извођење – пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација,
стабилни систем за дојаву пожара урађен од стране Предузећа за инжењеринг и пројектовање
„Белинг“ д.о.о. из Чачка улица 5 број 16/1 Атеница, одговорни пројектант Слађана Ј. Савић
дипл.инж.ел., број лиценце 353 9997 04;
- Енергетски пасош урађен од стране „Пројектни биро“ д.о.о. из Чачка улица Скадарска
број 7, одговорни инжењер ЕЕ Миланко Д. Ранковић дипл.маш.инж., број лиценце 381 0657 13;
-Изјава инвеститора, вршиоца стручног надзора и извођача радова да је изведено стање
објекта једнако пројекту изведеног објекта за изведене радове на машинским инсталацијама,
вршилац стручног надзора Миланко Д. Ранковић дипл.маш.инж број лиценце 330 А843 05,
извођач за радове на машинским инсталацијама РЗПТИ „Квадра“ Расна, Пожега одговорни
пројектант Срђан В. Кораћ дипл.маш.инж., број лиценце 330 Д148 06;
- Изјава инвеститора, вршиоца стручног надзора и извођача радова да приликом
извођења радова није дошло до одступања од пројекта за извођење објекта, односно да је
изведено стање једнако пројектованом, стручни надзор за грађевинско занатске радове Снежана
Р. Смиљанић, дипломирани грађевински инжењер, број лиценце 310 Е5902 07, за ВиК
Томислав Р. Нешковић дипл.грађ.имнж., број лиценце 414 6545 04, за електроенергетске радове
Анђа Јаковљевић дипл.инж.ел., број лиценце 350 3787 03 и изјава извођача радова за
грађевинско занатске радове Зоран М. Павловић дипл.инж.грађ., број лиценце 410 I583 14 и за
електроенергетске радове Бранислав Ристановић дипл.инж.ел., број лиценце 450 1122 03;
- Решење МУП-а Србије Сектор за ванредне ситуације Чачак о спроведеним мерама
заштите од пожара број 09/33 217-11628/17 од 01.09.2017. године;
-Решење МУП-а Србије Сектор за ванредне ситуације Чачак којим се даје сагласност на
техничку документацију у погледу мера заштите од пожара број 09/33 217-11177/17 од
22.08.2017. године и
-Доказ о уплати 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), као и да је за објекат издато Решење о грађевинској
дозволи број 4-06-351-61/2015 од 13.03.2015. године.
Инвеститор је ослобођен плаћања Републичке и локалне административе таксе, а на
основу члана 18. став 1. тачка 2. 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) и члана 13. став 1. тачка 1. Одлуке о локалним
административним таксама („Сл.гласник Општине Горњи Милановац“ бр. 4/2009 и 7/2013).
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.
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