Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове
Општинске управе Општине Владичин Хан, решавајући по усаглашеном захтеву
пуномоћника „Шидпројект“ доо Шид, a у име инвеститора ЈП “Путеви Србије“,
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx за издавање локацијских услова на основу члана 8., 8а. и 8ђ.
Закона о планирању и изградњи РС („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009,
64/2010, 24/2011, 121/2012, 132/2014 и 145/2014), члана 8. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број
113/2015), доноси

ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ
усаглашени захтев ЈП “Путеви Србије“, xxxxxxxxxx,
xxxxxxxxx поднет преко пуномоћника „Шидпројект“ доо Шид за издавање локацијских
услова за изградњу пункта за одржавање државних путева првог и другог реда на кп.бр.
1832/3, 1833/2, 1834/3, 1835/2, 1836/2, 1837/3, 1838/4, 1840/3, 1846/1, 1846/2, 2304/2,
1395/1, 1395/2, 1399/2, 1400/2 и 1400/1 К.О. Полом, због неиспуњења формалних
услова за даље поступање по захтеву.

Образложење
ЈП “Путеви Србије“, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx су преко пуномоћника „Шидпројект“
доо Шид, дана 21.07.2017.године поднели усаглашени захтев за издавање локацијских
услова за изградњу пункта за одржавање државних путева првог и другог реда на кп.бр.
1832/3, 1833/2, 1834/3, 1835/2, 1836/2, 1837/3, 1838/4, 1840/3, 1846/1, 1846/2, 2304/2,
1395/1, 1395/2, 1399/2, 1400/2 и 1400/1 К.О. Полом.
Увидом у списе предмета од стране имаоца јавних овлашћења утврђено је да
подносилац захтева није приложио потребну документацију прописану Законом и
подзаконским актима, односно није приложио следећу документацију:
 Идејно решење, израђено у складу са Правилником о садржини, начину
и поступку израде и начину вршења техничке контроле документације
према класи и намени објекта („Службени гласник РС“, број 23/2015),
-

Обавештење о недостацима у садржини идејног решења 09/11/3 бр. 21710109/17-3 од 04.08.2017.године издато од стране МУП РС - Сектор за ванредне
ситуације – Одељење за ванредне ситуације у Врању.

Доставити ИДР израђено у складу са чл. 6. Закона о запаљивим и горивим
течностима и запаљивим гасовима („Сл.Гласник РС“, бр. 54/15) и одредбама чл. 16.
став 1 Уредбе о локацијским условима („Сл.Гласник РС“, бр. 35/15, 114/15). Садржај
идејног решења за издавање услова за безбедно постављање у погледу мера заштите од
пожара и експлозија дефинисано је Прилогом 11 Правилника о садржини, начину и
поступку израде и начину вршења техничке контроле документације према класи и
намени објекта („Службени гласник РС“, број 23/15, 77/15, 96/16).
-

Услови за пројектовање и прикључење бр. 1096 од 08.08.2017.године издати од
стране ЈП за комунално уређење Владичин Хан, са таксативно наведеним
обавезама за израду пројектно-техничке документације и планирање
саобраћајног прикључка на локални пут са северне стране локације који се у
продужетку прикључује на државни пут другог Б реда бр. 258.

Како подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а
најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног
органа није кроз усаглашени захтев отклонио све утврђене недостатке, што су
документовали имаоци јавних овлашћења, надлежни орган не може поступати даље по
том измењеном-усаглашеном захтеву, па је Одељење за урбанизам, имовинско-правне,
комуналне и грађевинске послове Општинске управе Општине Владичин Хан, на
основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи РС („Службени гласник РС“, број
72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 132/2014 и 145/2014) и члана 8.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Службени гласник РС“, број 113/2015), донело одлуку као у диспозитиву овог
закључка.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се кроз ЦЕОП
изјавити жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС Јабланички управни округ у Лесковцу, у року од 15 дана од дана пријема закључка.
Жалба се таксира са 460,00 динара административне таксе.
РЕШЕНО У ОДЕЉЕЊУ ЗА УРБАНИЗАМ, ИМОВИНСКО ПРАВНЕ
КОМУНАЛНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, под бројем IV 350-36/2/17-03 дана
09.08.2017.године.
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