Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове
Општинске управе Општине Владичин Хан, решавајући по усаглашеном захтеву
Томислава Николића, џџџџџџ, џџџџџџџџџ, који је поднео пуномоћник Новица Мирчић
из џџџџџџџџџџ („ОМЕГА“ џџџџџџџџџџ), за издавање локацијских услова, а 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, 83/2018, 31/2019,
37/2019 и 9/2020) и члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Службени гласник РС“, број 68/2019), доноси
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ усаглашени захтев Томислава Николића, џџџџџџ, џџџџџџџџ,
који је поднео пуномоћник Новица Мирчић из џџџџџџџџџџџ („ОМЕГА“ џџџџџџџџџџџ),
за издавање локацијских услова за доградњу хладњаче на делу кп.бр. 2914 КО
Мањак, за објекат категорије В, класификациони број 125223 (хладњаче), због
неиспуњења формалних услова за даље поступање по захтеву.
Образложење
Томислав Николић, џџџџџџџ, џџџџџџџџџџџџ, поднео је дана 04.02.2021.године
усаглашени захтев за издавање локацијских услова за доградњу хладњаче на делу
кп.бр. 2914 КО Мањак, за објекат категорије В, класификациони број 125223
(хладњаче).
Увидом у достављене одговоре ималаца јавних овлашћења, односно Обавештење
број 217-1694/21-1 од 12.02.2021.године издато од стране МУП РС – Сектор за
ванредне ситуације – Одељење за ванредне ситуације у Врању, утврђени су недостаци у
садржини идејног решења.
С тим у вези, неопходно је техничку документацију (ИДР), односно њене делове
потписати на начин предвиђен чл. 20 и прилогом 12 Правилника о садржају, начину и
поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и
намени објекта (Сл. Гласник РС број 73/19)
Ако подносилац захтева у року од 30 дана од дана објављивања закључка на
интернет страници надлежног органа поднесе поновно усаглашени захтев и отклони
све утврђене недостатке, надлежни орган ће поступати по том измењеномусаглашеном захтеву, у противном, овај закључак остаје на снази, 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, 31/2019, 37/2019 и 9/2020) и члана 8. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 68/2019),
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 e-бројем ROP-HAN-2253-LOCН-2/2021,
заводни број IV 350-8/2/21-03 дана 19.02.2021.године.
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