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22.06.2017.године
Општинска управа Општине Горњи Милановац, Одељење за урбанизам,
комунално-стамбене и имовинско правне послове, у поступку издавања локацијских
услова по усаглашеном захтеву, за изградњу фекалне канализације за индустријску
зону „Чаир“ - фаза II, инвеститора Општине Горњи Милановац, на основу члана 6.,7. и
8. 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

ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање локацијских услова по усаглашеном
захтеву, инвеститора Општине Горњи Милановац из Горњег Милановца, улица
Таковска број 2, поднет 12.06.2017.год, за изградњу фекалне канализације за
индустријску зону „Чаир“ - фаза II, на катастарским парцелама број 30719/1, 31381 и
30690 КО Горњи Милановац, због одговора ЈП „Путева Србије“ на захтев за издавање
техничких услова за пројектовање, јер нису испуњени услови за поступање у складу са
Упутством Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број 110-00154/2015-07 од 11.05.2015.године и то:
Идејно решење не садржи све податке и прилоге прописане Правилником:
- „Како у достављеном идејном решењу није котирано удаљење моста од
планираног постављања инсталација фекалне канализације испод државног пута и како
графички прилози идејног решења нису достављени и у „dwg“ или „dwf“ формату није
могуће утврдити на ком удаљењу је планирано подбушење државног пута IIA реда број
177 од краја дилатације моста који је такође део напред наведеног државног пута.“

Образложење
Дарко Лекић из Горњег Милановца, као пуномоћник, поднео је захтев под
бројем ROP-GML-13424-LOCH-2/2017 и заводни број 4-02-350-2/2017-41 од
12.06.2017.године, у име Општине Горњи Милановац за издавање локацијских услова
за изградњу фекалне канализације за индустријску зону „Чаир“ фаза II на наведеним
катастарским парцелама.
Уз усаглашен захтев за издавање локацијских услова, инвеститор је приложио:
- усаглашен захтев за издавање локацијских услова,
- геодетски снимак постојећег стања на парцели у dwg и dwf формату,
-попречни пресек-геодетски снимак Модел у dwg и dwf формату,
-геодетски снимак ситуације у dwg и dwf формату,
-геодетски снимак – попречни пресек ЕП у dwg и dwf формату,
-пуномоћје,

-допис (појашњење),
-грађевинска дозвола за фазу I
-ортофото снимак,
-идејно решење,
-извод из катастра водова,
-копија плана катастарских парцела и
-катастарско-топографски план.
Надлежни орган је у електронској процедури по првом захтеву прибавио
потребну документацију из катастра непокретности и од имаоцима јавних овлашћења
техничке услове за пројектовање. Како су по претходном захтеву прибављени технички
услови од имаоца јавних овлашћења, овај пут смо се обратили само ЈП „Путеви
Србије“.
Јавно предузеће „Путеви Србије“ је дописом број ДБ 64 од 20.06.2017.год.
доставило одговор да се из приложене документације не могу издати тражени услови
због недовољно елемената у истој.
Имајући све ово у виду одлучено је као у диспозитиву закључка.
Против овог Закључка може се изјавити приговор Општинском већу у року од 3
дана од дана пријема Закључка са предвиђеном таксом, а преко овог Одељења.
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