Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове
Општинске управе Општине Владичин Хан, решавајући по захтеву Саше Војиновића
из xxxxxxxxxx, a у име инвеститора Градимира Младеновића, ул. xxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxx, 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
захтев Градимира Младеновића, ул. xxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxx, за издавање локацијских услова за изградњу бензинске станице на
кп.бр. 2427 и 2428 обе КО Летовиште, због неиспуњења формалних услова за даље
поступање по захтеву.
Образложење
Градимир Младеновић, ул. xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx је преко
Саше Војиновића из xxxxxxxxxxxxxx, дана 18.12.2017.године поднео захтев за
издавање локацијских услова за изградњу бензинске станице на кп.бр. 2427 и 2428 обе
КО Летовиште.
Увидом у списе предмета утврђено је да подносилац захтева није приложио
потребну документацију прописану Законом и подзаконским актима, односно није
приложио следећу документацију:
 Захтев, односно пријава не садржи све прописане податке,
Приликом подношења захтева подносилац је приложио оверено пуномоћје које
се не тиче предметног захтева за локацијске услове, па је потребно извршити допуну у
том смислу преко усаглашеног захтева.
Објекат који је предмет изградње је на неким местима дефинисан као интерна
бензинска станица а на неким местима је дефинисан као самостални објекат са
наплатом, те је потребно ускладити и коначно дефинисати намену објекта.
Уз захтев је приложен доказ о уплати РАТ и накнаде за ЦЕОП, док је потребно
уплатити и накнаду надлежном органу у износу од 4.000,00 динара на рачун
840-742251843-73, шифра плаћања: 153, модел и позив на број: 97 56-111 са означењем
сврхе дознаке „ накнада“.
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 све 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 бројем IV 350-96/17-03 дана 22.12.2017.године.
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