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ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и
имовинско правне послове
БР: ROP-GML-6647-LOC-1/2019
Заводни број 4-02-350-1/2019-22
22.03.2019.године
Општинска управа Општине Горњи Милановац, Одељење за урбанизам, комуналностамбене и имовинско правне послове, решавајући по захтеву Думић Јулије из Чачка,
ул.Ада број 1, за издавање локацијских услова за доградњу постојећег стамбеног објекта на
кп бр.849/3 КО Семедраж, 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, 50/2013-одлука 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) и члана 146. Закона о општем упрaвном поступку („Службени гласник
РС“, брoj 18/2016), доноси

ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање локацијских услова број ROP-GML-6647-LOC1/2019, заводни број 4-02-350-1/2019-22, за доградњу постојећег стамбеног објекта на кп
бр.849/3 КО Семедраж, инвеститора Думић Јулије из Чачка, из разлога што није уплаћена
такса за ЦЕОП (централна евиденција обједињене процедуре) и недостатака у Идејном
решењу. Недостаци у Идејном решењу:
- Графичка документација идејног решења за зграде не садржи графичке прилоге у
одговарајућој размери: 1) ситуациони план са положајем објекта на локацији,
приказаним габаритом, димензијама, карактеристичним висинским котама,
удаљености од суседних парцела и суседних објеката (1:1000-1:200), 2) основе,
карактеристичне пресеке и изгледе објекта (1:500-1:200) – чл. 40 Правилника о
садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке
документације према класи и намени објеката („Сл.гл.РС“,бр.23/15 и 27/15),
- Прилагодити садржај Идејног решења у складу са чланом 36 истог Правилника који
се односи на посебне садржаје у вези са прикључењем на јавни пут и за објекте за које
се прибављају водни услови.
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
одговарајућом документацијом, не доставља документацију коју је поднео уз захтев за
издавање локацијских услова од 21.03.2019.године, нити поново плаћа административну
таксу.

Образложење
Думић Јулија из Чачка, ул.Ада број 1, поднела је преко пуномоћника Момира
Радишића из Чачка, Булевар ослобођења број 13, захтев за издавање локацијских услова број
ROP-GML-6647-LOC-1/2019, заводни број 4-02-350-1/2019-22, за доградњу постојећег
стамбеног објекта на кп бр.849/3 КО Семедраж.

Уз захтев за издавање локацијских услова, инвеститор је приложио:
- доказ о уплати републичке административне таксе за израду локацијских услова,
- допис ЈП „Путеви Србије“, бр.953-3170/19-1 од 13.02.2019.год.,
- допис ЈВП „Србијаводе“, ВПЦ „Морава“ Ниш, бр.1190/1 од 14.03.2019.год.,
- Идејно решење (цртежи) у dwfx формату,
- вештачење на околности времена градње стамбеног објекта са анексима на кп
бр.894/3 КО Семедраж,
- пуномоћје,
- Главну свеску и идејно решење (пројекат архитектуре – текст) у PDF формату, које
је урадило Друштво са ограниченом одговорношћу за пројектовање, инжењеринг и
консалтинг „R&M FORMA“ из Чачка, број техничке документације 1/19, фебруар 2019.год.
Увидом у поднети захтев и приложену документацију, надлежни орган је утврдио да
је документација непотпуна и 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).
Поука о правном леку: Против овог закључка може се 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.
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