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 Одељење за грађевинске и комуналне послове Одсек за грађевинске послове Управе 
градске општине Младеновац, решавајући по захтеву бр. ROP-MLA-26245-LOC-1/2019, инт. 
бр.  III-07-350-297/2019 од 03.09.2019. год. који је поднео Глишић Радослав из Младеновца, ул. 
Смедеревски пут бр. 22, преко пуномоћника Милене Ђукнић из Младеновца, ул. Доктора Руса 
бр.13/18, кроз ЦИС-Агенције за привредне регистре, Београд, ул. Бранкова бр. 25, за издавање 
локацијских услова за изградњу стамбене зграде са једним станом на  кп. бр. 5821 КО 
Младеновац Варош у Градској општини Младеновац, на основу чл. 98. став 1. и став 3. Закона 
о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр.18/16), члана 77. став 1. тачка 6. Статута 
града Београда ("Сл. лист града Београда", бр. 39/2008, 6/2010 и 23/2013 и "Сл. гласник РС", 
бр.7/16- одлука УС и "Сл. лист града Београда", бр. 60/19 ) и  члана 11. Одлуке о организацији 
Управе градске општине Младеновац ("Сл. лист града Београда", бр. 111/16 и 49/18), доноси 
следеће:  
                                                               
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 ОБУСТАВЉА СЕ  поступак бр. ROP-MLA-26245-LOC-1/2019, инт. бр. III-07-350-
297/2019 од 03.09.2019. године за издавање локацијских услова за изградњу стамбене зграде са 
једним станом на  кп. бр. 5821 КО Младеновац Варош у Градској општини Младеновац 
(категорија А, класификациони број 111011),  који је поднео Глишић Радослав из Младеновца, 
ул. Смедеревски пут бр. 22, преко пуномоћника Милене Ђукнић из Младеновца, ул. Доктора 
Руса бр.13/18, због одустанка странке од захтева. 
  

                 О б р а з л о ж е њ е 
     

Дана 03.09.2019. године Глишић Радослав из Младеновца, ул. Смедеревски пут бр. 22, 
преко пуномоћника Милене Ђукнић из Младеновца, ул. Доктора Руса бр.13/18, поднео је кроз 
ЦИС-Агенције за привредне регистре, Београд, ул. Бранкова бр. 25, захтев ROP-MLA-26245-
LOC-1/2019, инт. бр. III-07-350-297/2019 за издавање локацијских услова за изградњу 
стамбене зграде са једним станом на  кп. бр. 5821 КО Младеновац Варош у Градској општини 
Младеновац (категорија А, класификациони број 111011).   

Дана 04.09.2019. године Глишић Радослав из Младеновца, ул. Смедеревски пут бр. 22, 
преко пуномоћника Милене Ђукнић из Младеновца, ул. Доктора Руса бр.13/18, поднео је кроз 
ЦИС-Агенције за привредне регистре, Београд, ул. Бранкова бр. 25, поднесак у коме изјављује 
да одустаје од поднетог захтева и моли да се обустави захтев за издавање локацијских услова 
предат овом Одељењу под бројем  ROP-MLA-26245- LOC-1/2019 од 03.09.2019.године, за 
изградњу стамбене зграде са једним станом на  кп. бр. 5821 КО Младеновац Варош у Градској 
општини Младеновац (категорија А, класификациони број 111011). 



На основу напред наведеног и одредби чл. 98. став 1. и став 3. Закона о општем 
управном поступку ("Сл. гласник РС", бр.18/16), Одељење је одлучило као у диспозитиву овог 
решења.  

 
Против овог решења може се изјавити приговор  Већу градске општине Младеновац 

у року од 3 дана од дана достављања.  
 
 Приговор  се подноси електронским путем преко Агенције за привредне регистре, 
Београд ул. Бранкова број 25 са  уплаћеном таксом у износу од 466,00 динара по тар. бр. 7. 
Одлуке о локалним административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 67/17 и 85/18). 
 
 
 Доставити: 

- Подносиоцу захтева, 
- надлежној Служби ради објављивања и 
- Архиви 
   
         
АЋ    

                   НАЧЕЛНИК 
                                Златко Рогић, дипл. правник 


