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15.10.2020.године
Општинска управа Горњи Милановац, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и
имовинско правне послове, поступајући по захтеву Општине Горњи Милановац, улица
Таковска број 2, МБ 07175221, поднетом преко пуномоћника Глишић Марка из Ваљева, за
издавање локацијских услова за изградњу друмског моста на кп број 2608, 1131, 1132 и 1333
КО Угриновци, на основу члана 8ђ и 53а. 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, 132/2014, 145/14, 83/218, 31/2019, 37/2019 и 9/2020), Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“,
број 113/2015, 96/2016, 120/17 и 68/2019), Правилника о размени докумената и поднесака
електронским путем и форми у којој се достављају акта у вези са обједињеном
процедуром(„Сл.гл.РС“бр.113/2015), Уредбе о локацијским условима (“Сл.гл.РС“бр.
115/2020), а у складу са Просторним планом општине Горњи Милановац (Сл. Гласник
општине Горњи Милановац бр. 5/2012) издаје:
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
за изградњу друмског моста на кп број 2608, 1131, 1132 и 1333 КО Угриновци
1.Није могуће дозволити изградњу друмског моста у складу са поднетим
захтевом, јер није у складу са планским актом.
2.Плански основ: Просторни план општине Горњи Милановац (Сл. Гласник општине
Горњи Милановац бр. 5/2012).
2.1.Намена земљишта: пољопривредно земљиште.
3. Подаци о катастарским парцелама:
Катастраска парцела број 2608 КО Угриновци; Потес Пландиште; површина
5.07,85ха, врста земљишта-остало земљиште, по начину коришћења – река; парцела у јавној
својини Републике Србије;
Катастраска парцела број 1131 КО Угриновци; Потес Топола; површина 0.10,13ха,
врста земљишта-грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, по начину коришћења
– земљиште под зградом и другим објектом (некатегорисани пут); парцела у јавној својини
Општине Горњи Милановац;
Катастраска парцела број 1132 КО Угриновци; Потес Топола; површина 0.42,05ха,
врста земљишта-пољопривредно земљиште, по начину коришћења – пашњак 5.класе;
парцела у приватној својини Кукољ Оливера;
Катастраска парцела број 1333 КО Угриновци; Потес Лисина; површина 0.39,65ха,
врста земљишта-пољопривредно земљиште, по начину коришћења – њива 6.класе; парцела у
приватној својини Кукољ Оливера;
4.Подаци о класи и намени објекта:
Према Правилнику о класификацији објеката („Службени гласник РС“ бр. 22/15),
планирана изградња припада класи Мостови и вијадукти, друмски и железнички мостови,
категорије Г, класификациони број 214101.

5.Забране и ограничења садржана у планском документу:
Увидом у поднети захтев и приложену документацију, а на основу Просторног плана
општине Горњи Милановац, на наведеној локацији није предвиђена изградња моста.
Из напред наведеног издају се негативни локацијски услови. На основу ових
услова не може се поднети захтев за издавање грађевинске дозволе.
6.Поука о правном средству:
На издате локацијске услове може се поднети приговор надлежном општинском већу
у року од 3 (три) дана од дана достављања локацијских услова.
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