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03.10.2018.године
Општинска управа Општине Горњи Милановац, Одељење за урбанизам, комуналностамбене и имовинско правне послове, у поступку издавања локацијских услова за изградњу
млекаре – индустријског објекта категорије В класификационе ознаке 125103, на кп. број
3634/2 КО Коштунићи, инвеститора ПТР «Промлек» Прањани Мирослав Старчевић ПР, 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 ПТР «Промлек»
Прањани Мирослав Старчевић ПР, поднет 28.09.2018.год, за изградњу млекаре –
индустријског објекта категорије В класификационе ознаке 125103, на кп. број 3634/2 КО
Коштунићи, јер нису испуњени услови за поступање по истом због грешке у висини накнаде
таксе за ЦЕОП и административне таксе за издавање локацијских услова, као и недостајуће
документације у складу са Упутством о начину поступања надлежних органа и ималаца
јавних овлашћења који спроводе обједињену процедуру у вези са прикључењем на јавни пут
бр. 110-00-154/2015-07 од 11.05.2015.г.
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 28.09.2018.године, нити поново плаћа административну
таксу.

Образложење
«Архитекти Томић», Ранко Томић из Горњег Милановца, ул. 1300 каплара бр.2, као
законски заступник и пуномоћник, поднео је захтев под бројем ROP-GML-28772-LOC-1/2018
и заводни број 4-02-350-2/2018-99 од 28.09.2018.године, у име инвеститора ПТР «Промлек»
Прањани Мирослав Старчевић ПР, за издавање локацијских услова за изградњу млекаре –
индустријског објекта, на кп. број 3634/2 КО Коштунићи.
Уз захтев за издавање локацијских услова, инвеститор је приложио:
- захтев за издавање локацијских услова,
- доказ о уплати накнада за објекте класе Б,
- идејно решење у dwg i pdf формату,
- геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози,
-пуномоћје.
Висина накнаде таксе за ЦЕОП и административну таксу за издавање локацијских
услова, уплаћена је за објекте класе Б а не В класе којој новопројектована градња припада.
Кп. број 3634/2 КО Коштунићи нема излаз на јавну површину у власништву општине.
Потребно је прибавити сагласност – право службености преко парцела до најближег пута у

општинској својини. У другом случају, ако се прикључење планира на регионални пут IIа
реда, потребно је идејни пројекат допунити са прилозима садржаним у Упутству о начину
поступања надлежних органа и ималаца јавних овлашћења који спроводе обједињену
процедуру у вези са прикључењем на јавни пут.
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).
Имајући све ово у виду одлучено је као у диспозитиву закључка.
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.
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