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ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Општинска управа Општине Г. Милановац, Одељење за урбанизам комунално
стамбене и имовинско правне послове, решавајући по захтеву Јанковић Софије из
Рудника ул. Војводе Милована Ломића број 2, за издавање решења о употребној
дозволи стамбеног објекта у Руднику, на катастарској парцели број 2426/16 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, 42/2013одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), чланова 4247. 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 Јанковић Софији из Рудника ул. Војводе
Милована Ломића број 2, преко пуномоћника Јанковић Александра из Горњег
Милановца улица Николе Милићевић Луњевице број 13, на катастарској парцели број
2426/16 КО Рудник, спратности: приземље, нето површине 73,31 м2, бруто површине
106,45 м2, прикључен на комуналну и електро мрежу, изграђен у свему према решењу о
грађевинској дозволи број 4-06-351-525/2015 од од 06.01.2016. године.
Образложење
Јанковић Софија из Рудника ул. Војводе Милована Ломића број 2, поднела је
захтев под бројем ROP-GML-55137-IUP-5/2016 од 12.10.2016. године, за издавање
употребне дозволе стамбеног објекта у Руднику, на катастарској парцели број 2426/16
КО Рудник.
Уз захтев за издавање употребне дозволе инвеститор је приложио:
-Елаборат геодетских радова од 04.08.2016. године, који је урадио Предузеће
„Геоас 032“ доо из Г. Милановца ул. Хајдук Вељкова број 3, одговорно лице Стево В.
Миловановић лиценца бр. 02 0200 12;
- Енергетски пасош бр. 77/2016, урађен од стране „Energy conceprt“ doo из Новог
Сада ул. Тихомирра Остојића бр 4/2, одговорни инжењер енергетске ефикасности
Горан Љ. Тодоровић д.и.а., број лиценце 381 0260 12;
-Изјаву одговорног пројектанта да је изградња објекта завршена и објекат
изведен у складу са техничком документацијом на основу које је издата грађевинска
дозвола као и да је објекат прикључен на инфраструктурну мрежу за прикључке који су

предвиђени грађевинском дозволом, одговорни пројектант Иван Б. Радосављевић
дипл.инж.арх., бр. лиценце 400 Ц892 08 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 4-06351-525/2015 од од 06.01.2016. године.
Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја Владе Републике Србије
је дописом број 217-03-00976/2015-01 од 14. 09. 2015. године, обавестила Општину
Горњи Милановац да је Европска Унија изразила спремност да финансира изградњу
стамбених објеката захваћеним клизиштима за, између осталих и Јанковић Софије из
Рудника.
Чланом 14. став 2 Закона о обнови након елементарне и друге непогоде
(«Сл.гласник РС» број 112/ 2015) је предвиђено да се на поднеске, радње и издавање
документације потребне за остваривање права на помоћ у складу са овим Законом, не
плаћају се административне таксе и друге накнаде за услуге и радње републичких,
покрајинских органа и органа јединица локалне самоуправе.
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 1.000,00 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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