Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове
Општинске управе Општине Владичин Хан, решавајући по захтеву пуномоћника
“IDEST“ доо, ул. џџџџџџџџџџџџџџ, џџџџџџџџџ, чији је заступник Михајло Јаковљевић,
a у име инвеститора „NIS“ ад Нови Сад, Блок промет, џџџџџџџџџџџџџџџ, џџџџџџџџџ,
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 захтев „NIS“ ад Нови Сад, Блок промет, џџџџџџџџџџ,
џџџџџџџџџ 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 формалних услова за даље поступање по захтеву.
Образложење
„NIS“ ад Нови Сад, Блок промет, џџџџџџџџџџџџџџџџ, џџџџџџџџџџџ је преко
пуномоћника “IDEST“ доо, ул. џџџџџџџџџџџџџџ, џџџџџџџџџџ, чији је заступник
Михајло Јаковљевић, дана 03.10.2018.године поднео 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 достављене 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 на ЦЕОП подносилац није приложио доказе о
уплати припадајућих такси и накнада, односно није приложио доказ о уплати
републичке административне таксе износ од 310,00 динара на рачун број
840-742221843-57, шифра плаћања: 153, модел и позив на број: 97 56-111 са означењем
сврхе дознаке: „уплата РАТ“.
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, 96/2016 и 120/2017),
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 350-107/18-03 дана 05.10.2018.године,
ROP-HAN-29337-LOC-1/2018.
САМОСТАЛНИ САВЕТНИК
Милош Јовановић, д.и.а.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Љиљана Мујагић, дипл. пр. планер

