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СА
Општинска управа Општине Горњи Милановац, у поступку издавања
локацијских услова за изградњу индивидуалног стамбеног објекта, на катастарској
парцели број 21455/6 КО Горњи Милановац, инвеститора Ерић Марка из Горње
Црнуће, на основу члана 3. и члана 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, инвеститора Ерић
Марка из Горње Црнуће, поднет 06.09.2016.год, за изградњу стамбеног објекта, на
катастарској парцели број 21455/6 КО Горњи Милановац, због недостатка потребне
документације:
- идејно решење у DWG формату.
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 06.09.2016.године, нити поново плаћа
административну таксу.

Образложење
Јасмина Ћосић, као пуномоћник, улица Иве Лоле Рибара бр.11 из Горњег
Милановца, поднела је захтев под бројем ROP-GML-22707-LOC-1/2016 и заводни
број 4-06-350-1/2016-50 од 06.09.2016.године, у име Ерић Марка из Горње Црнуће за
издавање локацијских услова за изградњу индивидуалног стамбеног објекта на
катастарској парцели број 21455/6 КО Горњи Милановац.
Уз захтев за издавање локацијских услова, инвеститор је приложио:
- захтев за издавање локацијских услова,
- доказ о уплати накнаде за ЦЕОП,
-доказ о уплати републичке административне таксе,
-идејно решење (Главна свеска и пројекат архитектуре) и
-пуномоћје.
Надлежни орган је поступио у складу са чланом 3 и чланом 8. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем («Сл.гласник РС»бр.
113/2015).
У члану 8. став 6. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре,
стоји да ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашен

захтев у року од 10 дана од пријема закључка, а најкасније 30 дана од објављивања
закључка на интернет страни надлежног органа, не доставља документацију поднету уз
захтев који је одбачен од стране надлежног органа, нити поново плаћа
административну таксу.
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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