Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове
Општинске управе Општине Владичин Хан, решавајући по усаглашеном захтеву
пуномоћника Николе Милијева из xxxx, a у име инвеститора „PYR ENERGY SRB“ доо,
ул. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, за издавање локацијских услова на основу члана 7. 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, 96/2016 и 120/2017), доноси

ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ усаглашени захтев „PYR ENERGY SRB“ доо, ул.
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, за издавање локацијских услова за изградњу,
доградњу, адаптацију и санацију индустријског комплекса – електране на
биомасу, спратности П, на кп.бр. 1033/1, део 1095/1 и 1030/8 све КО Лепеница, због
неиспуњења формалних услова за даље поступање по захтеву.

Образложење
„PYR ENERGY SRB“ доо, ул. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, је преко
пуномоћника Николе Милијева из xxxxxxx дана 24.04.2018.године поднео усаглашени
захтев за издавање локацијских услова за изградњу, доградњу, адаптацију и санацију
индустријског комплекса – електране на биомасу, спратности П, на кп.бр. 1033/1, део
1095/1 и 1030/8 све КО Лепеница.
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,
 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,
77/2015 и 58/2016),
По обавештењу ЕПС Дистрибуција-Огранак Врање бр. 8Т.1.1.0-Д-07.06-14186618 од 17.05.2018.године уз захтев се прилажу услови за пројектовање и прикључење од
Дирекције за планирање инвестиције Ниш, Бул. Зорана Ђинђића, Ниш, који се
прибављају ван система обједињене процедуре, те је горе наведени имаоц јавног
овлашћења у немогућности да изда услове из свог ресора.
Правилник о садржини, начину и поступку израде и начину вршења техничке
контроле документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС“, број
23/2015, 77/2015 и 58/2016) је кроз Прилог 10 предвидео посебне садржаје идејног
решења за објекте за које се прибављају водни услови. С тим у вези, идејно решење
мора да садржи представљен производни део објекта са дефинисаним отпадним водама
предметног
комплекса
(фекалне,
технолошке
и
атмосферске)
као
и
одређен/представљен реципијент за пријем отпадних вода.

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 је
документовао имаоц 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 350-45/2/18-03 дана 23.05.2018.
године,ROP-HAN-9979-LOCH-2/2018.
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