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Општинска управа Општине Горњи Милановац, Одељење за урбанизам, комуналностамбене и имовинско правне послове, у поступку издавања локацијских услова за изградњу
два прикључка гасовода и два РС Г-40 за стамбено-пословни објекат „М“, на кп број 612/1
КО Горљи Милановац и преко кп бр.661/4 и 612/28 КО Горљи Милановац, на основу члана 8.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем («Сл.гласник
РС»бр.113/2015) и чл. 146. Став 1 и 2 и чл.92. Закона о општем упрaвном поступку
(«Сл.гласник РС» бр.18/2016) доноси:

ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање локацијских услова, инвеститора ЈП «Србијагас»
из Новог Сада, улица Народног фронта број 12, МБ 20084600, поднет 26.02.2018.год, за
изградњу два прикључка гасовода и два РС Г-40 за стамбено-пословни објекат „М“, на кп
број 612/1 КО Горљи Милановац и преко кп бр.661/4 и 612/28 КО Горљи Милановац, јер
нису испуњени услови за поступање по истом ради неодговарајуће документације и то:
 Дошло је до неслагања у приложеном Идејном решењу са ситуацијом трасе гасовода у
катастру подземних инсталација, што подразумева подношење усаглашеног захтева са
измењеном трасом на ситуационом плану (усаглашеном са катастром подземних
инсталација).
Уколико инвеститор у року од 10 дана од пријема овог закључка, а најкасније 30 дана
од објављивања закључка на интернет страни овог органа, поднесе усаглашен захтев са
недостајућом документацијом, не доставља документацију коју је поднео уз захтев за
издавање локацијских услова од 26.02.2018.године, нити поново плаћа административну
таксу.

Образложење
Зоран Видојевић из Горњег Милановца, улица војводе Стевана Синђелића број 40/3,
као пуномоћник, поднео је захтев под бројем ROP-GML-4643-LOC-1/2018 и заводни број 402-350-2/2018-17 од 26.02.2018.године, у име ЈП „Србијагас“ из Новог Сада, улица Народног
фронта број 12, за издавање локацијских услова за изградњу два прикључка гасовода и два
РС Г-40 за стамбено-пословни објекат „М“, на кп број 612/1 КО Горљи Милановац и преко
кп бр.661/4 и 612/28 КО Горљи Милановац.
Уз захтев за издавање локацијских услова, инвеститор је приложио:
- захтев за издавање локацијских услова,
- доказ о уплати одговарајућих накнада,
- техничке услове ЈП Србијагас“,
-ситуацију,
-пуномоћје.

Надлежни орган је поступио у складу са чланом 8 став 2 Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем («Сл.гласник РС»бр.22/2015 и
113/2015).
У члану 8. став 4 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре, стоји да
се против закључка може изјавити приговор надлежном општинском, односно градском
већу, преко надлежног органа, у року од три дана од дана достављања.
Имајући све ово у виду одлучено је као у диспозитиву закључка.

РУКОВОДИЛАЦ ОДСЕКА ЗА
УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНО
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Душан Дмитровић
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО
ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Дејан Вељовић

