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
Број: ROP-GML-29527-ISAW-4/2020
Заводни број: 4-02-351-1/2020-573
02.10.2020. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Општинска управа Општине Горњи Милановац, одељење за урбанизам комунално стамбене и
имовинско правне послове, решавајући по овлашћењу Општине Горњи Милановац број 283/2018 од
11.06.2018. године а по захтеву пуномоћника Видојевић Зорана из Горњег Милановца улица Војводе
Стевана Синђелића број 40/2, за издавање решења о одобрењу извођења радова на унутрашњим гасним
инсталација у стамбеном објекту у Горњем Милановцу у улици Милана Обреновић број 84, на катастарској
парцели број 11150/2 КО Горњи Милановац, на основу чланова 8ђ Закона о планирању и изградњи 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, 145/2014,
83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/20), члана 27. и 28. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем («Сл.гласник РС»бр. 68/19) и члана 136. Закона о општем управном
поступку (Службени гласник РС бр.18/2016):
РЕШЕЊЕ
ОДБИЈА СЕ захтев инвеститора Срдановић Лука из Горњег Милановца улица Милана
Обреновић број 84 ЈМБГ 2810985783410, за издавање решења о одобрењу извођења радова унутрашњих
гасних инсталација инсталација у стамбеном објекту број 1 у Горњем Милановцу у улици Милана
Обреновић број 84, на катастарској парцели број 11150/2 КО Горњи Милановац, као недопуштен.
Образложење
Срдановић Лука из Горњег Милановца улица Милана Обреновић број 84, поднео је захтев под
бројем ROP-GML-29527-ISAW-4/2020 од 28.09.2020. године, преко пуномоћника Зорана Видојевић из Г.
Милановца, за извођење радова на унутрашњим гасним инсталација у стамбеном објекту у Горњем
Милановцу у улици Милана Обреновић број 84, на катастарској парцели број 11150/2 КО Горњи
Милановац.
Уз захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова инвеститор је приложио:
-

-

идејни пројекат унутрашњих гасних инсталација број UGI 30/19 од новембра 2020. године
урађен од стране ЗР „Гасинжењеринг“ Зоран Видојевић пр из Г. Милановца, улица Војводе
Стевана Синђелића број 40/2, одговорни пројектант Зоран Р. Видојевић, дипл.маш.инж, број
лиценце 330 D738 06;
уговор о праву службености постављања типског гасног прикључка на објекат ЈП Србијагас од
06-03-4/1113 од 22.09.2020. године
решење Србијагас о одобрењу прикључка бр. Р7/166 од 16.09.2019. године;
сагласност сувласника од 19.09.2019. године;
овлашћење за заступање од 09.09.2020. године
доказ о уплати републичке административне таксе и накнаде за ЦЕОП.

Увидом у приложен извод из базе података СКН Горњи Милановац који одговара препису листа
непокретсноти број 12169 КО Горњи Милановац, утврђено је да је катастарска парцела број 11150/2 КО
Горњи Милановац у сусвојини Срдановић Лука и Срдановић Милош улица Милана Обреновић број 84 оба
из Горњег Милановца са обимом удела од по ½ идеално а објекат број 1 изграђен на тој парцели - породична
стамбена зграда за коју је издато решење о озакоњењу у својини власника Срдановић Милош улица Милана
Обреновић број 84, са обимом удела 1/1.
Из поднетог захтева, идејног пројекта и из приложеног решења Србијагас о одобрењу прикључка
бр. Р7/166 од 16.09.2019. године, утврђено је да се наводи Срдановић Лука улица Милана Обреновић број
84, који нема одговарајуће право на објекту што није у складу са чланом 145. 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 145/2014, 83/2018,
31/2019, 37/2019-др.закон и 9/20). којим је прописано да се решење о одобрењу извођења радова издаје

инвеститору који има одговарајуће право на уземљишту и објекту. На основу наведених и у уводу
цитираних прописа, одлучено као у диспозитиву решења.
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
480,00 динара, на рачун број 840-742221843-57 поз. на бр. 97 72-041, a преко овог Одељења.
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