Р Е П У Б Л И КА С Р Б И Ј А
ОПШТИНA ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
OПШТИНСКА УПРАВА
БР: ROP-GML-17004-LOCA-4/2018
Заводни број: 4-02-350-2/2018-83
Датум: 13.08.2018. године
Општинска управа Горњи Милановац, Одељење за урбанизам, комунално – стамбене и
имовинско правне послове, поступајући по захтеву ЈП „Србијагас“ из Новог Сада, улица Народног
фронта број 12, поднетом преко пуномоћника „Tetra Pac Production“ д.о.о. из Београда, за измену
локацијских услова број ROP-GML-17004-LOC-1/2018 од 03.07.2018.године и измене локацијских
услова број ROP-GML-17004-LOCA-3/2018 од 10.08.2018.године за измештање дела градског
гасовода ГМ 08-12 Горњи Милановац (деоница код „Tetra Pac Production“), на основу члана 57.
Закона о планирању и изградњи («Сл.гл.РС»Бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11,
121/2013, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/13-одлука УС и 132/2014 и 145/14), чл.15
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гл.РС“
бр.113/2015, 96/2016 и 120/2017) а у складу са Планом генералне регулације „Горњи Милановац
2025“ („Сл.гл.општине Горњи Милановац“ бр.18/2013) и идејним решењем које је израдио
„ПРОЈЕКТ СИСТЕМ ГМ“ ДОО из Горњег Милановца, главни пројектант Благоје Станић,
дипл.инж.маш., број лиценце 330 Х502 09, издаје:
ИЗМЕНУ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ИЗМЕНЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА
за измештање дела градског гасовода ГМ 08-12 Горњи Милановац
1.Мењају се локацијски услови број ROP-GML-17004-LOC-1/2018 од 03.07.2018.године са
ранијом изменом локацијских услова број ROP-GML-17004-LOCA-3/2018 од 10.08.2018.године:
- у уводу Локацијских услова уместо дела „на кп бр.50054/1 и 11163/1 КО Горњи
Милановац“, треба да стоји „на кп бр.50054/1, 11163/1 и 11163/12 КО Горњи Милановац“,
- у тачки 2.Подаци о катастарским парцелама: тако да убудуће ова тачка гласи:
Наведени вод прелази преко катастарских парцела број 50054/1, 11163/1 и 11163/12 КО
Горњи Милановац.
- у тачки 6.Услови за пројектовање и прикључење на инфраструктуру: додати тачку
6.7.Пројектовати према техничким условима ЈВП „Србијаводе“, бр.7236/1 од 10.08.2018.године.
2.У осталом делу локацијски услови остају непромењени.
Образложење
„Tetra pak production“ д.о.о. из Београда, као пуномоћник, поднео је захтев у име ЈП
„Србијагас“ из Новог Сада, улица Народног фронта, за измену локацијских услова број ROPGML-17004-LOC-1/2018 од 03.07.2018.године за измештање дела градског гасовода ГМ 08-12
Горњи Милановац (деоница код „Tetra Pac Production“), због одлуке инвеститора да обухвати
своје катастарке парцеле и парцелу 11163/12 КО Г.Милановац, као и због тога што су изостављени
технички услови ЈВП „Србијаводе“.
Надлежни орган је размотрио захтев за измену локацијских услова, извршио увид у
приложену документацију, и одлучио да има основа за измену наведених локацијских услова, па
је на основу наведеног одлучено као у ставу 1. ове измене.
На издату измену локацијских услова може се поднети приговор надлежном општинском
већу у року од три дана од дана достављања измене локацијских услова.
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