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        Одељење за грађевинске, урбанистичке и комуналне послове, Управе градске општине
Младеновац, решавајући по захтеву број: ROP-MLA-26584-LOC-1/2022 интерни број III-07-
350-435/2022, који је поднело предузеће "ALBARQ PROPERTIES" Д.О.О. из Мале Иванче,
Раља, Сопот, ул. Мире Ступице бр. 15, кроз ЦИС- Агенције за привредне регистре Београд ул.
Бранкова број 25, преко пуномоћника, преузећа за пројектовање, инжењеринг и трговину
"АРХИФОРМ" Д.О.О. из Београда, ул. Владимира Томановића бр. 35, за издавање локацијских
услова за изградњу хале за чување и узгој птица у Великој Иванчи, на кп. бр. 1896/1 КО
Велика Иванча, Градска општина Младеновац, на основу члана 53а.Закона о планирању и
изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС,
50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19- др. Закон, 9/20, 52/21), чл. 7.
Правилника о класификацији објеката ("Сл. гласник РС", бр. 22/15), чл. 10. до 13.  Правилника
о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, ("Сл. гласник РС", бр.
68/19), Уредбе о локацијским условима ( ''Сл. гласник РС'' 115/20), поглавља 3.2. Просторног
плана градске општине Младеновац ("Сл. лист града Београда", бр. 53/12), Просторног плана
подручја посебне намене предела изузетних одлика Авала- Космај ("Сл. гласник РС", број
146/14), члана 98. став 3. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16 и
95/2018 - аутентично тумачење), члана 77. Статута града Београда ("Сл.лист града Београда",
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и "Сл. гласник РС", бр. 7/16- одлука УС и "Сл. лист града Београда", број
60/19), Статута градске општине Младеновац  ("Сл.лист Града Београда" бр. 40/10, 38/13 -
преч.текст и 82/19), члана 11. Одлуке о организацији Управе градске општине Младеновац
("Сл. лист града Београда", бр. 82/19) доноси:

           

Р Е Ш Е Њ Е

 

 

ОБУСТАВЉА СЕ поступак издавања локацијских услова за изградњу хале за чување и узгој
птица у Великој Иванчи, на кп. бр. 1896/1 КО Велика Иванча, Градска општина Младеновац



покренут захтевом предузећа "ALBARQ PROPERTIES" Д.О.О. из Мале Иванче, Раља, Сопот,
ул. Мире Ступице бр. 15, због одустанка странке од захтева.

 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

 

 

Предузеће "ALBARQ PROPERTIES" Д.О.О. из Мале Иванче, Раља, Сопот, ул. Мире Ступице
бр. 15 поднело је 26.8.2022. године захтев за издавање локацијских услова за изградњу хале за
чување и узгој птица у Великој Иванчи, на кп. бр. 1896/1 КО Велика Иванча, Градска општина
Младеновац. Захтев је поднет кроз ЦИС Агенције за привредне регистре и заведен је под
бројем  ROP-MLA-26584-LOC-1/2022.

Дана 23.9.2022. године Предузеће "ALBARQ PROPERTIES" Д.О.О. из Мале Иванче, Раља,
Сопот, ул. Мире Ступице бр. 15, је доставило овом Одељењу Изјаву о одустајању од захтева за
издавање локацијских услова.

Одредбама члана 98. Закона о општем управном поступку прописано је да странка може
потпуно или делимично да одустане од захтева док не буде обавештена о решењу
другостепеног органа (став 1), да се сматра да је странка одустала од захтева и ако њено
понашање очигледно указује да више нема интереса да учествује у поступку (став 2) и да се
када странка одустане од захтева, решењем обуставља поступак, изузев када се противна
страна противи обустављању поступка или када је настављање поступка, који је могао бити
покренут и по службеној дужности, у јавном интересу (став 3).

На основу утврђеног чињеничног стања, а  имајући у виду да је странка одустала од захтева,
Одељење за грађевинске, урбанистичке и комуналне послове је одлучило као у диспозитиву
решења.

 

Поука о правном средству:  Против овог решења може се уложити жалба Градској управи
града Београда, Секретаријату за инспекцијске послове – Сектор за другостепени управни
поступак из грађевинске области - Одељење за другостепени управни поступак из грађевинске
области II, у року од 8 дана од дана уручења истог. Жалба се предаје електронским путем
преко АПР-а, са извршеном уплатом на име административне таксе по тар.бр. 6. Закона о
републичким административним таксама (“Сл.гласник РС”, 43/2003, 51/2003-испр., 61/2005,
101/05- др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012-усклaђени
дин. изн., 93/12, 65/13-др. закон, 57/14- усклађени дин. износ, 45/15-ускл.дин.изн. , 83/15,
112/15, 50/2016-усклађени дин.изн., 61/2017-усклађени дин.изн. и 113/17 и 50/18- усклађени
дин.износ) у износу од 490,00 динара у корист рачуна број 840-742221843-57 бр. модела 97,
поз. на бр. 82-070 реп. админ. такса.

 

 

            Решење доставити: Подносиоцу захтева, имаоцима јавних овлашћења

 



 

 

                                                                                                                              НАЧЕЛНИК

                                                                                                        Златко Рогић, дипл. правник

                                                                                                                                                         


