Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове
Општинске управе Општине Владичин Хан, решавајући по усаглашеном захтеву
пуномоћника “IDEST“ доо, ул. xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, чији је заступник
xxxxxxxxxxxx, a у име инвеститора „NIS“ ад Нови Сад, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxx, 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,
96/2016 и 120/2017), доноси
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ усаглашени захтев „NIS“ ад Нови Сад, xxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx за издавање локацијских услова за доградњу станице
за снабдевање горивом „Владичин Хан“ на кп.бр. 464 КО Владичин Хан у смислу
изградње сепаратора, због неиспуњења услова за даље поступање по захтеву.
Образложење
„NIS“ ад Нови Сад, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx је преко
пуномоћника “IDEST“ доо, ул. xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, чији је заступник
xxxxxxxxxxxxxxx, дана 04.10.2018.године поднео усаглашени захтев за издавање
локацијских услова за доградњу станице за снабдевање горивом „Владичин Хан“ на
кп.бр. 464 КО Владичин Хан у смислу изградње сепаратора.
Увидом у списе предмета-Услове за безбедно постављање у погледу мера
заштите од пожара и експлозија бр. 217-12443/18-7 од 18.10.2018.године издати од
стране Министарства унутрашњих послова РС - Одељење за ванредне ситуације у
Врању, којима се не одобрава безбедно постављање-доградња предметног објекта јер
нису испуњени услови предвиђени чл. 6. Закона о запаљивим и горивим течностима и
запаљивим гасовима („Сл. Гласник РС“, 54/15) и чл. 9. Правилника о техничким
нормативима за безбедност од пожара и експлозија станица за снабдевање горивом
превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и
спортских ваздухоплова којим су прописана најмања растојања од извора опасности на
станици до границе парцеле, зграде објекта који не припада станици, зида објекта јавне
намене у којима се окупља већи број људи / угоститељски, образовни и сл.
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, надлежни орган
не може поступати 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
изјавити приговор Општинском већу Општине Владичин Хан, преко надлежног органа,
у року од три дана од дана достављања истог.
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