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ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално стамбене
и имовинско правне послове
Број: ROP-GML-8511-IUP-4/2017
Заводни број: 4-02-351-18/2017-514
09.11.2017. године
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
инвеститора Општинe Горњи Милановац, улица Таковска број 2, МБ07175329, ПИБ102182363, за
издавање решења о употребној дозволи за унутрашњу гасну инсталацију за „Дом културе“ у
Горњем Милановцу, на катастарској парцели број 432 КО Горњи Милановац, на основу члана 8.,
8д., 8ђ., 145. став 7. и 158. 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 и 145/2014), члана 42. став 5., 43., 46. и 47. Правилника
о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број
113/2015 и 96/16 ) и члана 136. Закона о општем упрaвном поступку („Службени гласник РС“, брoj
18/2016), доноси
РЕШЕЊЕ
ОДОБРАВА СЕ инвеститору Општина Горњи Милановац, улица Таковска број 2,
МБ07175329, ПИБ102182363, употреба и коришћење унутрашње гасне инсталације за „Дом
културе“ у Горњем Милановцу, на катастарској парцели број 432 КО Горњи Милановац, у свему
према Решењу о одобрењу извођења радова број 4-06-351-2/2016-70 од 18.5.2016. године.
Саставни део овог решења чини Записник комисије за технички преглед унутрашње гасне
инсталације за „Дом културе“ у Горњем Милановцу, број ненаведен, из месеца новембра 2017.
године, на катастарској парцели број 432 КО Горњи Милановац, који је саставио Зоран Р.
Видојевић, дипл. инж. маш., лиценцa број 330 D738 06, директор занатске радње „ГАС
ИНЖЕЊЕРИНГ“ из Горњег Милановца, улица Војводе Стевана Синђелића број 40/3.
Образложење
Општина Горњи Милановац, улица Таковска број 2, МБ07175329, ПИБ102182363, поднела
je преко пуномоћника Видојевић Зорана из Горњег Милановца, улица Синђелићева број 40, стан
број 3, ЈМБГ0503970783417, захтев број ROP-GML-8511-IUP-4/2017 од 08.11.2017. године,
заводни број 4-02-351-18/2017-514, за издавање Решења о употребној дозволи за унутрашње гасне
инсталације за „Дом културе“ у Горњем Милановцу, на катастарској парцели број 432 КО Горњи
Милановац.
Уз захтев за издавање решења о употребној дозволи инвеститор је приложио:
- записник комисије за технички преглед унутрашње гасне инсталације за „Дом културе“
у Горњем Милановцу, број ненаведен, из месеца новембра 2017. године, на
катастарској парцели број 432 КО Горњи Милановац, који је саставио Зоран Р.
Видојевић, дипл. инж. маш., лиценцa број 330 D738 06, директор занатске радње „ГАС
ИНЖЕЊЕРИНГ“ из Горњег Милановца, улица Војводе Стевана Синђелића број 40/3,
- пројекат за извођење, број 33/15 од 06.6.2017. године, одговорни пројектант „ГМ
ТЕХНИКА“ д.о.о., Горњи Милановац, главни пројектант Миловановић М. Радован,
дипл. маш. инж., број лиценце 330 9007 04,

-

изјава инвеститора, вршиоца стручног надзора и извођача радова из главне свеске
пројекта изведеног објекта, број ненаведен, од 07.11.2017. године,
записник и решење МУП, сектор за ванредне ситуације, Чачак, оба акта 09/33 број
217-5016/17 од 09.8.2017. године,
записник, број IP-11/12,
атестно-техничка документација УГИ, број ненаведен, из месеца фебруара 2016.
године,
решење број 1-404-161/2017 од 03.11.2017. године и решење број 1-404-161/2017 од
07.11.2017. године,
решење о одобрењу извођења радова, број 4-06-351-2/2016-70 од 18.5.2016. године,
пројектни задатак за идејно решење из месеца јуна 2016. године и
доказ о уплати накнаде за ЦЕОП.

Разматрајући захтев утврђено је да су испуњени формални услови за поступање по захтеву
у складу са чланом 42. став 5., 43., 46. и 47. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 113/2015 и 96/16 ) и да је
достављена сва потребна документација прописана чланом 158. Закона о планирању и изградњи,
као и да је издато Решење о одобрењу извођења радова број 4-06-351-2/2016-70 од 18.5.2016.
године.
На основу члана 18. став 1. тачка 2. 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 и 61/17) и
члана 13. став 1. тачка 1. Одлуке о локалним административним таксама („Сл.гласник Општине
Горњи Милановац“ бр. 4/2009 и 7/2013), инвеститор је ослобођен плаћања републичке и локалне
административе таксе.
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 и 106/15),
наплаћена је у износу од 2.000,00 динара.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: против овог Решења може се изјавити жалба Министарству
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Златиборски округ, Ужице, Димитрија Туцовића
број 52, у року од 8 дана од дана пријема решења са прописаном таксом, а преко овог Одељења.
Руководилац одсека за урбанизам и
комунално стамбене послове
Душан Дмитровић
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ И
ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Дејан Вељовић

