Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове
Општинске управе Општине Владичин Хан, решавајући по захтеву пуномоћника
Жарка Искренова из xxxxxxx, a у име УСЦ “Куњак“ xxxxxxx, ул. xxxxxxxxx,
xxxxxxxxx, за издавање локацијских услова, а 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 захтев УСЦ “Куњак“ xxxxxxxx, ул. xxxxxxxx, xxxxxxxxx,
поднешен преко пуномоћника Жарка Искренова из xxxxxxxxx, за издавање
локацијских услова за реконструкцију и доградњу објекта ресторана „Куњак“ на
кп.бр. 924/3 КО Владичин Хан, због недостатка у идејном решењу.
Образложење
Пуномоћник Жарко Искренов из xxxxxxxxxx, а у име УСЦ “Куњак“ xxxxxxxxx,
ул. xxxxxxxx, xxxxxxxxx, поднео је дана 05.12.2017.године захтев за издавање
локацијских услова за реконструкцију и доградњу објекта ресторана „Куњак“ на кп.бр.
924/3 КО Владичин Хан.
Надлежни орган је по службеној дужности покренуо поступак прибављања
услова за пројектовање и прикључење од имаоца јавних овлашћења 11.12.2017.године а
након прибављених података и копије плана предметне парцеле од Службе за катастар
непокретности Владичин Хан.
Увидом у одговор на захтев за достављање услова за пројектовање и
прикључење од стране ЕПС Дистрибуција-Сектор за планирање и инвестиције
Врање, бр. 329464/2 од 25.12.2017.године утврђено је да ИДР бр. 03-11/2017 од
новембра 2017.године достављено уз захтев нема исказану потребну електричну
снагу у кW како би захтев био обрађен од стране имаоца јавних овлашћења.
Ако 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 поднесе усаглашени захтев и отклони утврђене недостатке, надлежни орган ће
поступати по том измењеном-усаглашеном захтеву, у противном, овај закључак остаје
на снази, односно донеће се закључак о коначном одбацивању, 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
изјавити приговор Општинском већу Општине Владичин Хан, преко надлежног органа,
у року од три дана од дана достављања истог.
РЕШЕНО У ОДЕЉЕЊУ ЗА УРБАНИЗАМ, ИМОВИНСКО ПРАВНЕ
КОМУНАЛНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, под e-бројем ROP-HAN-37933-LOC-1/2017,
заводни број IV 350-92/17-03 дана 25.12.2017.године.
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