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Општинска управа Општине Горњи Милановац, Одељење за урбанизам, комуналностамбене и имовинско правне послове, решавајући по захтеву Компаније Таково Д.О.О. МБ
07178107, из Горњег Милановца, Улица народног хероја Радована Грковића број 20,
поднетог преко пуномоћника „Архитекти Томић“Д.О.О. МБ 17472968 из Горњег Милановца,
Улица 1300 каплара број 2, захтев за издавање локацијских услова за изградњу објекта за
прераду отпадних вода, на кп. број 11500/1 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, 50/2013-одлука УС, 98/13-одлука УС и 132/2014, 145/14,
83/218 и 31/2019), члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Службени гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 120/17) и члана 136.
Закона о општем упрaвном поступку („Службени гласник РС“, брoj 18/2016), доноси

РЕШЕЊЕ
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање локацијских услова број ROP-GML-25471-LOC1/2019, заводни број 4-02-350-1/2019-83, за изградњу објекта за прераду отпадних вода, на
кп. број 11500/1 КО Горњи Милановац, инвеститора Компаније Таково Д.О.О. из Горњег
Милановца, Улица народног хероја Радована Грковића број 20, из разлога што ималац јавних
овлашћења ЈВП „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш, није у
могућности да изда водне услове због следећих недостатака у идејном решењу, достављеном
уз захтев за издавање локацијских услова:
-Уз приложени захтев није приложена информација о локацији са подацима о
могућностима и ограничењима градње на кп бр. 11500/1 КО Горњи Милановац.
-У приложеном идејном решењу (у Главној свесци и пројекту архитектуре) у
техничком опису и графичким прилозима, није приказан начин одвођења отпадних вода из
производног објекта, пријемник-реципијент отпадних вода, процењена количина и врста
отпадних вода, технолошки процес у производном објекту и технолошки процес у
постројењу за прераду отпадних вода. У достављеним графичким прилозима нису приказани
објекти за испуштање отпадних вода (доводни-одводни цевоводи),објекти на цевоводима
(мерни уређаји, шахтови за узорковање и др.)
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 09.09.2019.године, нити поново плаћа административну
таксу.

Образложење
Компанија Таково Д.О.О. из Горњег Милановца, Улица народног хероја Радована
Грковића број 20, поднела је преко пуномоћника „Архитекти Томић“Д.О.О. из Горњег

Милановца, Улица 1300 каплара број 2, захтев за издавање локацијских услова број број
ROP-GML-25471-LOC-1/2019, заводни број 4-02-350-1/2019-83, за изградњу објекта за
прераду отпадних вода, на кп. број 11500/1 КО Горњи Милановац.
Уз захтев за издавање локацијских услова, инвеститор је приложио:
- доказ о уплати таксе за ЦЕОП,
- пуномоћје које не гласи на подносиоца захтева,
- геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози у dvg и pdf формату,
-Идејно решење - главну свеску и пројекат архитектуре у dvg и pdf формату, које је
урадило предузеће „Архитекти Томић“ Д.О.О. из Горњег Милановца, број техничке
документације 04/2019, Г.Милановац, 26.08.2019.год.
Након прибављене потребне документације од РГЗ-а, упућени су захтеви имаоцима
јавних овлашћења за пројектовање и прикључење. По добијању услова решено је као у
диспозитиву, јер су ЈВП „Србијаводе“ Београд, ВПЦ „Морава“ Ниш, није у могућности да
изда водне услове због недостатака у садржини захтева и садржини идејног решења.
Имајући у виду претходно наведено, решено је као у диспозитиву Решења.
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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