Р Е П У Б Л И КА С Р Б И Ј А
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ
И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
БР: ROP-GML-39425-IUPH-6/2018
Заводни број: 4-02-351-1/2018-428
15.08.2018. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Општинска управа Општине Горњи Милановац, Таковска број 2, oдељење за урбанизам
комунално стамбене и имовинско правне послове, решавајући по овлашћењу Општине Г.
Милановац број 283/2018 од 11.06.2018. године, a по захтеву пуномоћника Леле Милосављевић
из Г. Милановца улица Таковска број 41/1, за издавање решења о употребној дозволи система
за аутоматску дојаву пожара на катастарској парцели број 1382/2 и 1381/1 КО Велеречна 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, 96/2016
i 120/2017 ) и чл.136. Закона о општем упрaвном поступку («Сл.гласник РС» брoj 18/2016)
доноси:
РЕШЕЊЕ
1.ОДОБРАВА СЕ инвеститору „Спектар“ доо из Г. Милановца улица Рудничка
број бб, ПИБ 10888650, МБ 07364407 употреба и коришћење реконструисане постојеће
телекомуникационе и сигналне инсталације система за аутоматску дојаву пожара на хали 1 са
котлатницом, хала 2 складиште, хала 3 складиште, хала 4, контејнер за дестилацију муља
органиских растварача и механичарска радионица 1, хала 5 складиште са трафо станицом, хала
6 и котларница са компресорском станицом на катастарској парцели број 1382/2 и 1381/1 КО
Велереч, у свему према решењу о одобрењу извођења радова број ROP-GML-39425-ISAW1/2017 од 25.12.2017. године.
Образложење
„Спектар“ доо из Г. Милановца улица Рудничка број бб преко пуномоћника Леле
Милосављевић из Г. Милановца улица Таковска број 41/1, поднео је захтев број ROP-GML39425-IUPH-6/2018, заводни број 4-02-351-1/2018-428 од 14.08.2018. године за издавање
Решења о употребној дозволи система за аутоматску дојаву пожара на катастарској парцели
број 1382/2 и 1381/1 КО Велеречна.
Закључком број ROP-GML-39425-IUP-5/2018 од 26.07.2018. године одбачен је из
формалних разлога захтев „Спектар“ доо из Г. Милановца.
Уз захтев за издавање решења о употребној дозволи инвеститор је приложио:
- Пројекат за извођење урађен од стране „Ortel“ из Чачка улица 603 број 14,
одговорни пројектант Владимир М. Букарица дипл.инж.ел., лиценца број 353 H473
09 и лиценца МУП-а Србије број 07-152-92/12;
- Одлука о одређивању одговорног пројектаннта за вршење стручног надзора од
10.02.2018. године;
- Изјава одоговорног пројектанта за стручни надзор да је систрем за дојаву пожара
изведен по техничкој документацији и у складу са техничком документацијом од
27.03.2018. године:
- изјава инвеститора, стручног надзора и извођача радова из главне свеске пројекта
за извођење да није дошло од одступања од пројекта за извођење односно да је
изведено стање једнако пројекту за извођење, за стручни надзор „Белинг ДОО“ из

-

-

-

Чачка одговорно лице Благоје Стојковић, за извођаћа радова „Ortel“ из Чачка
одоговорно лице Перица Луковић дипл.инж.ел.;
захтев за технички преглед реконструисане телекомуникационе сигналне
инсталације система за дојаву пожара упућен МУП Сектор за ванредне ситуације,
одељење за ванредне ситуације у Чачаку број 863 од 15.05.2018. године;
записник о извршеном техничком прегледу са аспекта примене мера заштите од
пожара МУП Сектор за ванредне ситуације, одељење за ванредне ситуације у
Чачаку број 09/33 број 217-6825/18 од 02.07.2018. године;
решење о сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од
пожара број 09/33 број 2130/18 од 12.02.2018. године;
решење о спроведеним мерама заштите од пожара број 09/33 број 217-6825/18 од
02.07.2018. године;
извештај комисије о извршеном техничком прегледу Т18-167-ИК од 08.08.2018.
године урађен од стране „Torus Elpro“ из Чачка улица Скадарска број 7;
уговор о вршењу техничког прегледа и пријема број 1682/1 од 06.08.2018. године;
пуномоћје од 11.07. 2018. године;
доказ 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 («Сл.гласник РС»бр. 113/2015, 96/2016 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, 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 решењe о одобрењу извођења радова број ROP-GML-39425-ISAW-1/2017 од
25.12.2017. године.
Републичка административна такса на решење и захтев у износу од 18.000,00 и 310,00
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, 45/2015, 83/15, 112/15, 50/2016, 61/17 ,
113/17 , 3/2018 - испр. и 50/2018 - усклађени дин. изн.).
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.
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.
Руководилац одсека за урбанизам и
комунално стамбене послове
Душан Дмитровић
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ И
ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Зоран Дрињаковић

