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Општинска  управа  Прибој  -  Одељење  за  урбанизам,  грађевинарство,  комунално
стамбене  и  имовинско  правне  послове  поступајући по  захтеву  „Полиестер  група”  д.о.о.
Прибој,  улица  Прибојске  чете  б.б.,  матични  број:  07219539,  ПИБ  101204774, чији  је
пуномоћник  Савић Душко из Прибоја, у поступку издавања локацијских услова, на основу
члана 98. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016),
доноси 

        Р Е Ш Е Њ Е

        Обуставља се поступак покренут по захтеву „Полиестер група” д.о.о. Прибој, улица
Прибојске чете б.б., матични број: 07219539, ПИБ 101204774, заведен под бројем: ROP-PRI-
35302-LOC-1/2018,  којим тражи издавање  локацијских услова,  због  одустанка  странке  од
захтева.
        

                                            О б р а з л о ж е њ е

„Полиестер група” д.о.о. Прибој,  улица Прибојске чете б.б.,  матични број: 07219539,
ПИБ  101204774,  поднело је  овом  органу  26.11.2018.  године,  електронским  путем  кроз
централни  информациони  систем  Агенције  за  привредне  регистре,  а  преко  пуномоћника
Савић Душка из Прибоја, захтев којим тражи издавање решења којим се одобрава издавање
локацијских услова за изградњу монтажне бетонске трафостанице, на кат. парцели 3592 КО
Сочице, категорије „Г“, класификационе ознаке 221420. Захтев је заведен под бројем: ROP-
PRI-35302-LOC-1/2018.

„Полиестер група” д.о.о. Прибој,  улица Прибојске чете б.б.,  матични број: 07219539,
ПИБ  101204774,  поднело је  овом  органу  28.11.2018.  године,  електронским  путем  кроз
централни  информациони  систем  Агенције  за  привредне  регистре,  а  преко  пуномоћника
Савић Душка из Прибоја, поднесак којим повлачи захтев за издавање локацијских услова за
изградњу монтажне бетонске трафостанице, на кат. парцели 3592 КО Сочице, из разлога што
већ  постоје  услови  за  прикључење,  издати  од  стране  ЈП  ЕПС-ПД  “Електросрбија”  д.о.о.
Краљево.

Имајући у виду напред наведно, овај орган је у смислу члана  98. Закона о општем
управном поступку, одлучио као у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО  О ПРАВНОМ  СРЕДСТВУ: Против  овог  решења незадовољна  странка
може изјавити жалбу Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Београд  –
Златиборски округ Ужице, у року од 15 дана од дана обавештавања странке о решењу. 

Жалба се предаје преко овог органа, непосредно, или преко поште (препоручено)
таксирана  са  470,00 динара  републичке  административне  таксе  (жиро-рачун  број:  840-
742221843-57, модел: 97, позив на број: 43-083).

Решено у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-
правне послове под бројем:  ROP-PRI-35302-LOC-1/2018 од 29.11.2018. године.
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