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ЗС
Општинска управа Општине Горњи Милановац, Одељење за урбанизам, комуналностамбене и имовинско правне послове, решавајући по захтеву Максимовић Драгана из
Београда, улица Небојшина број 45, улаз 1, стан 4. за издавање локацијских услова за
доградњу унутрашње гасне инсталације у стамбено пословном објекту на кп.бр.205/22 КО
Горњи Милановац, на основу члана 53.а-57. Закона о планирању и изградњи («Сл.гл.РС»,
број 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/2013, 42/2013-одлука УС, 50/2013одлука УС, 98/13-одлука УС и 132/2014, 145/14 и 83/218), члана 8. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 113/2015,
96/2016 и 120/17), члана 2.став 2. Уредбе о локацијским условима („Сл.гл.РС“бр.35/2015, 114/2015 и
117/2017) и члана 92. Закона о општем упрaвном поступку („Службени гласник РС“, брoj 18/2016),
доноси

РЕШЕЊЕ
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање локацијских услова број ROP-GML-1288-LOC1/2019, заводни број 4-02-350-1/2019-8, за доградњу унутрашње гасне инсталације у
стамбено пословном објекту на кп.бр.205/22 КО Горњи Милановац, инвеститора
Максимовић Драгана из Београда, из разлога што се не ради о управној ствари издавања
локацијских услова, односно за радове предвиђене Идејним решењем није потребно
прибављати локацијске услове.
Упућује се подносилац захтева да за радове предвиђене Идејним решењем поднесе
захтев за издавање Решења о одобрењу за извођење радова у складу са чланом 145. Закона о
планирању и изградњи.

Образложење
Максимовић Драган из Београда, улица Небојшина број 45, улаз 1, стан 4, поднео је
преко пуномоћника Зорана Видојевића из Горњег Милановца, улица Синђелићева број 40/3,
захтев за издавање локацијских услова број ROP-GML-1288-LOC-1/2019, заводни број 402-350-1/2019-8, за доградњу унутрашње гасне инсталације у стамбено пословном објекту
на кп.бр.205/22 КО Горњи Милановац.
Уз захтев за издавање локацијских услова, инвеститор је приложио:
- доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање локацијских
услова,
- доказ о уплати административне таксе за израду локацијских услова,
-Главну свеску и идејно решење у PDF и dwg формату, које је урадила ЗР „ГАС
ИНЖЕЊЕРИНГ“ из Г.Милановца, број техничке документације 34/18, децембар 2018.год.
- употребну дозволу
-грађевинску дозволу,

-пуномоћје,
-Услове ЈП Србијагас Нови Сад бр.06-03-4/1136 од 05.02.2019.год.
У поступку обједињене процедуре, прибављена је од РГЗ-а копија плана катастарске
парцеле, податак о површини парцеле и извод из катастра подземних инсталација.
Такође су поднети захтеви Министарству унутрашњих послова Републике Србије Сектор за ванредне ситуације - Одељење за ванредне ситуације у Чачку, за издавање услова
у погледу мера заштите од пожара и експлозија, на које је одговорено обавештењима
бр.09/33 број.217-1327/19 и бр.09//33број.217-1325/19 од 29.01.2019.год.,у којима је наведено
да за изградњу предметних унутрашњих гасних инсталација није прописана законска обавеза
прибављања услова у погледу мера заштите од пожара и експлозија на основу члана 33. и
34.Закона о заштити од пожара.
Увидом у поднети захтев, приложену документацију и прибављене услове МУП-а и ЈП
„Србијагас“, утврђено је да за радове предвиђене Идејним решењем није потребно
прибављати локацијске услове, обзиром да се у конкретном случају не мењају капацитети и
функционалност постојећих прикључака на инфраструктурну мрежу.
Потребно је поднети два одвојена захтева за издавање Решења о одобрењу за извођење
радова у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи («Сл.гл.РС», број 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, 145/14 и 83/218), један за измену Решења о одобрењу
прикључка, а други захтев за доградњу унутрашњих гасних инсталација.
На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се изјавити жалба
Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуреа – Златиборски округ у Ужицу
ул. Димитрија Туцовића бр.52, у року од 8 дана од дана пријема Решења са предвиђеном
таксом, а преко овог Одељења.
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