Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове
Општинске управе Општине Владичин Хан, решавајући по усаглашеном захтеву
Небојше Стојановића – предузетник припремна градилишта ВУК-ЈУГ КОП,
џџџџџџџџџџ, џџџџџџџџџџџ, џџџџџџџџџџ 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, 145/2014 и 83/2018), 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 Небојше Стојановића – предузетник
припремна градилишта ВУК-ЈУГ КОП, џџџџџџџџџ, џџџџџџџџџ, џџџџџџџџџџџ за
издавање локацијских услова за изградњу полумобилног постројења за
сепарисање материјала са пратећим објектима на кп.бр. 38, 39 и 40 све КО
Мазараћ, због неиспуњења формалних услова за даље поступање по захтеву.
Образложење
Небојша Стојановић – предузетник припремна градилишта ВУК-ЈУГ КОП,
џџџџџџџ, џџџџџџџџџџ, џџџџџџџџџџџџ је дана 19.04.2019.године поднео усаглашени
захтев за издавање локацијских услова за изградњу полумобилног постројења за
сепарисање материјала са пратећим објектима на кп.бр. 38, 39 и 40 све КО Мазараћ.
Увидом у списе предмета, односно достављено Обавештење ЕПС Дистрибуција
бр. 8Т.1.1.0-Д-07.06-158275-19 од 22.05.2019.године 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 72/2018),
У оквиру ИДР се траже следећи подаци:
-

Врста прикључка – привремени/стални
Врста мерног уређаја – монофазно/трофазно бројило – мерна група
Број тарифа – једна/две
Намена и број функционалних јединица са потребним енергетским
капацитетима, односно потребним снагама (разврстано по улазима) –
једнополна шема оверена од стране одговорног пројектанта

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 даље 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 ,
145/2014 и 83/2018) 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 350-38/2/19-03 дана 27.05.2019.
године,ROP-HAN-7871-LOCH-2/2019.
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