РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ
И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
БР: ROP-GML-30396-IUP-5/2021
Заводни број: 4-02-351-1/2021-323
04.06.2021. године
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 283/2018 од 11.6.2018.
године а по захтеву пуномоћника „Пројекни биро“ доо из Чачка улица Скадарска број 7 кога заступа Снежана Азањац
Јовановић из Чачка улица Драгана Ћубовића број 10, за издавање решења о употребној дозволи на изведеним радовима на
адаптацији и реконструкцији стабилног система за аутоматску дојаву пожара у комплексу бивше МК „ Рудник“ у Горњем
Милановцу улица Крагујевачка број 17 на катастарској парцели број 30815/5 КО Горњи 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, 145/2014 и 83/18), чланова 42-47.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем («Сл.гласник РС»бр. 113/2015, 96/2016 и
120/2017 ) и чл.136. Закона о општем упрaвном поступку («Сл.гласник РС» брoj 18/2016) доноси:
РЕШЕЊЕ
ОДОБРАВА СЕ инвеститору „Металац“ А. Д. из Горњег Милановца улица Кнеза Александра број 212 МБ
7177984 ПИБ 100887751 употреба и коришћење изведених радова на адаптацији и реконструкцији стабилног система за
аутоматску дојаву пожара у комплексу бивше МК „ Рудник“ у Горњем Милановцу на катастарској парцели број 30815/5 КО
Горњи Милановац, у свему према решењу о одобрењу извођења радова број ROP-GML-30396-ISAW-1/2020 од 23.10.2020.
године.
Минималан гарантни рок за ову врсту радова износи 5 (пет) година.
Образложење
„Металац“ А. Д. из Горњег Милановца улица Кнеза Александра број 212, поднео је захтев под број ROP-GML30396-IUP-5/2021 од 01.06.2021. године, преко пуномоћника „Пројекни биро“ доо из Чачка улица Скадарска број 7 кога
заступа Снежана Азањац Јовановић из Чачка улица Драгана Ћубовића број 10, за издавање решења о употребној дозволи на
изведеним радовима на адаптацији и реконструкцији - стабилни систем за аутоматску дојаву пожара у комплексу бивше
МК „ Рудник“ у Горњем Милановцу улица Крагујевачка број 17 на катастарској парцели број 30815/5 КО Горњи
Милановац.
Уз захтев за издавање употребне дозволе инвеститор је приложио:
елаборат геодетских радова снимања телекомуникационе мреже број 58/21 од 07.05.2021. године, који је
урадио Предузеће „Геопак“ доо из Г. Милановца улица Железничка број 6/34 одговорно лице Горан Поповић
дипл.инж.геод број лиценце 01 0181 12;
пројекат за извођење – главна свеска и пројекат архитектуре који је урадио Студио за пројектовање
АРХИМА, Горњи Милановац, одговорно лице Савовић Марија, главни пројектант Савовић Марија, дипл.
иинж. арх., ИКС лиценца број 300 3968 03:
пројекат за извођење – телекомуникационе и сигналне инсталације стабилни систем за аутоматску дојаву
пожара, одговорни пројектант „Ортел“, Чачак, улица Дунавска, број 19, одговорно лице Луковић Д. Перица,
главни пројектант Букарица Владимир, дипл.инж.ел., ИКС лиценца број 353 Х473 09;
одлуку о именовању вршиоца техничког прегледа изведених радова на адаптацији и реконструкцији
стабилног система за аутоматску дојаву пожара у комплексу бивше МК „ Рудник“ у Горњем Милановцу на
катастарској парцели број 30815/5 КО Горњи Милановац;
извештај комисије о техничком прегледу објекта број 185 од 31.05.2021. године урађен од стране „Пројекни
биро“ доо из Чачка улица Скадарска број 7, са предлогом да се може издати употребна дозвола;
овлашћење о заступању и
доказ о уплати републичке административне таске и накнаде за ЦЕОП.
Разматрајући поднети захтев утврђено је да су испуњени формални услови за поступање по захтеву у складу са
чланом 42. и 43. 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 154-156 и 158.. 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, 145/2014 и 83/18), као и да је захтев основан, на основу чега је
одлучено као у изреци решења.
У складу са одредбом члана 158. став 18. и 19. и 159. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“,
број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука УС, 50/2013-Одлука УС, 98/2013Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/2019, 37/2019 - др.закон и 9/2020), члана 118. Закона о државном премеру и
катастру („Службени гласник РС“, број 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015-Одлука УС, 96/2015, 47/2017 – аутентично
тумачење, 113/2017 – др. закон, 41/2018 – др. закон и 9/2020) и чланом 103. Закона о општем упрaвном поступку
(„Службени гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), надлежни орган је кроз ЦЕОП доставио Сектор за
катастар непокретности Одељење за катастар водова Ужице елаборат геодетских радова на преглед. Одељење за катастар

водова Ужице је извршила преглед и доставила обавештење о прегледу елабората геодетских радова број 956-03-307745/2021 од 03.06.2021. године.
На основу утврђеног чињеничног стања, надлежни орган је ценећи обавештење о извршеном прегледу елабората
геодетских радова од стране надлежног органа за послове државног премера и катастра, као и на основу приложене
документације, утврдио да су испуњени услови за издавање употребне дозволе па је одлучио као у диспозитиву решења
Републичка административна такса на захтев и решење у износу од 19.210,00 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 и 113/17).
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.
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