Р Е П У Б Л И КА С Р Б И Ј А
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
БР:ROP-GML-13424-LOC-1/2017
Заводни број 4-02-350-2/2017-30
26.05.2017.године
Општинска управа Општине Горњи Милановац, у поступку издавања
локацијских услова за изградњу фекалне канализације за индустријску зону „Чаир“
фаза II, преко кп број 30719/1, 31381 и 30690 КО Горњи Милановац, инвеститора
Општине Горњи Милановац, улица Таковска број 2, 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 Општине
Горњи Милановац из Горњег Милановца, МБ 07175221, ПИБ 102156105, поднет
16.05.2017.год, за изградњу фекалне канализације за индустријску зону „Чаир“ фаза II,
преко кп број 30719/1, 31381 и 30690 КО Горњи Милановац, због одговора ЈП „Путева
Србије“ на захтев за издавање услова за пројектовање, јер нису испуњени услови за
поступање по истом ради недостајуће документације у складу са Упутством
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број 110-00-154/2015-07 од
11.05.2015.године и то:
-

Идејно решење не садржи све податке и прилоге прописане Правилником:

 геодетски снимљене попречне профиле пута са свим елементима пута и
границама парцела на којима се пут налази (пренете са прописане катастарско
геодетске подлоге, која не мора да буде оверена од стране надлежног органа за
послове државног премера и катастра) са дефинисаним положајем планираних
инсталација и заштитних цеви и растојањем у односу на крајње тачке попречног
профила пута,
 шири ситуациони приказ подручја, на орто-фото подлози, са приказаним
државним путевима у складу са наведеном Уредбом.
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 16.05.2017.године, нити поново плаћа
административну таксу.

Образложење
Василије Вујић, улица Свете Поповића бр.39/1 из Горњег Милановца, у име
Општине Горњи Милановац, улица Таковска број 2, поднео је захтев под бројем ROPGML-13424-LOC-1/2017 и заводни број 4-02-350-2/2017-30 од 16.05.2017.године,

за издавање локацијских услова за изградњу фекалне канализације за индустријску
зону „Чаир“ фаза II преко кп број 30719/1, 31381 и 30690 КО Горњи Милановац.
Уз захтев за издавање локацијских услова, инвеститор је приложио:
- захтев за издавање локацијских услова,
- доказ о уплати одговарајућих накнада,
- идејно решење,
- геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози (dwg i pdf),
- пуномоћје.
Надлежни орган је у наставку електронске процедуре прибавио потребну
документацију из катастра непокретности и обратио се имаоцима јавних овлашћења за
техничке услове за пројектовање. Прибављени су технички услови ЈКП “Горњи
Милановац“, „Телекома Србије“, ЈП „Србијагас“ и ЕПС Дистрибуција Чачак. ЈП
„Путеви Србије“ одговорили су на захтев да достављена документација за техничке
услове није потпуна.
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 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.

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

