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ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и
имовинско правне послове
БР: ROP-GML-46067-LOC-1/2021
Заводни број 4-02-350-1/2021-158
14.01.2022.године

Општинска управа Општине Горњи Милановац, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско правне послове, решавајући по
захтеву Привредног друштва „ИГ ИНВЕСТ“ д.о.о.из Горњег Милановца, Велереч бб, за издавање локацијских услова за изградњу
стамбеног објекта (ламела 3), на кп број 10943/1 КО Горњи Милановац, на основу 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,
37/209, 9/2020, 52/2021), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број
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.35/2015, 114/2015 и 117/2017), и члана 136. Закона о
општем упрaвном поступку („Службени гласник РС“, брoj 18/2016), доноси:

РЕШЕЊЕ

ОДБАЦУЈЕ СЕзахтев за издавање локацијских услова број ROP-GML-46067-LOC-1/2021, заводни број 4-02-350-1/2021-158, за
изградњу стамбеног објекта (ламела 3), на кп број 10943/1 КО Горњи Милановац, инвеститора Привредног друштва „ИГ ИНВЕСТ“ д.о.о.
из Горњег Милановца, Велереч бб, из разлога што нису добијени услови ЈП „Србијагас“ за пројектовање стамбеног објекта (ламела 3),
на кп број 10943/1 КО Горњи Милановац.
Уколико инвеститор у року од 10 дана од пријема овог решења, а најкасније 30 дана од објављивања решења на интернет страни
овог органа, поднесе усаглашен захтев са одговарајућом документацијом, не доставља документацију коју је поднео уз захтев за
издавање локацијских услова, нити поново плаћа административну таксу.

Образложење

Привредно друштво „ИГ ИНВЕСТ“ д.о.о.из Горњег Милановца, Велереч бб, МБ 20836687, ПИБ 107613905,поднело је захтев број ROPGML-46067-LOC-1/2021, заводни број 4-02-350-1/2021-158, за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта (ламела 3), на кп
број 10943/1 КО Горњи Милановац.

Уз захтев за издавање локацијских услова, инвеститор је приложио:

- доказ о уплати накнаде за ЦЕОП и РАТ,
-овлашћење,
-Идејно решеље (Главна свеска у pdf формату и Пројекат архитектуре у pdf и dwg формату).

Увидом у поднети захтев и приложену документацију, надлежни орган се обратио геодетском заводу за потребну документацију а затим и
имаоцима јавних овлашћења захтевом за издавање услова за пројектовање и прикључење објекта под бр. ROP-GML-46067-LOC-1/2021 од
28.12.2021.(ЕПС-у, ЈКП-у, Телеком-у и ЈП Србијагас-у). ЈП „Србијагас“ Нови Сад, регинална јединица Чачак, доставило је Одговор на захтев
под бр. 05-03-4/1001 од 04.01.2022. Саставни део поменутог Одговора је и скица са положајем гасовода. У одговору на захтев стоји да
Србијагас није у могућности да изда Техничке услове за пројектовање и изградњу. Из приложеног Идејног пројекта утврђено је да је
планирани објекат предвиђен да се гради делимично изнад постојеће дистрибутивне гасоводне мреже ДГМ „Расадник-Крушевица“. Након
пријема наведеног Одговора, надлежни орган поступио је у складу са чланом 8 став 2 Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем («Сл.гласник РС»број 68/2019).

Поука о правном леку: Против овог решења 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 решења.
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