Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове
Општинске управе Општине Владичин Хан, решавајући по усаглашеном захтеву
пуномоћника Саше Војиновића из xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a у име инвеститора
Градимирa Младеновићa, ул. xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx 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 Градимирa Младеновићa, ул. zzzzzzzzzzz,
zzzzzzzzzzzzzzzzz поднет преко пуномоћника Саше Војиновића из zzzzzzzzzzzzzzzzzz,
за издавање локацијских услова за изградњу бензинске станице са пратећим садржајeм
на кп.бр. 2427 и 2428 обе КО Летовиште, због неиспуњења формалних услова за даље
поступање по захтеву.
Образложење
Градимир Младеновић, zzzzzzzzzzzzz, zzzzzzzzzzzzzzzzzzz је преко
пуномоћника Саше Војиновића из zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, дана 17.01.2018.године
поднео усаглашени захтев за издавање локацијских услова за изградњу бензинске
станице са пратећим садржајeм на кп.бр. 2427 и 2428 обе КО Летовиште.
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,
77/2015 и 58/2016),
Обавештење којим се не одобрава безбедно постављање бензинске станице због
недостатака у садржини идејног решења 09/11/3 бр. 217-1126/18-4 од 07.02.2018.године
издато од стране МУП РС - Сектор за ванредне ситуације – Одељење за ванредне
ситуације у Врању.
Доставити ИДР израђено у складу са чл. 6. и 7 Закона о запаљивим и горивим
течностима и запаљивим гасовима („Сл.Гласник РС“, бр. 54/15) и чл. 8 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.
-

На предложеној локацији постоји изграђен објекат који није уцртан и означен на
приложеном ситуационом плану / објекат у коме су паркиране грађевинске
машине, тако да није могуће сагледати безбедносна одстојања,

-

Изнад и у непосредној близини објеката бензинске станице који се намеравају
градити постављени су надземни електрични водови непознатог напона а који
нису означени и уцртани на приложеном ситуационом плану, тако да није
могуће сагледати безбедносна одстојања.

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 350-96/2/17-03 дана 12.02.2018.године
/ROP-HAN-39279-LOCH-2/2018.
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