
Република Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ВЛАДИЧИН ХАН 
Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове 

Број предмета: ROP-HAN-23811-LOC-1/2022 
Заводни број: IV 350-114/2022-03 
Датум: 08.08.2022. године 
, , Србија

 

Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске
управе Општине Владичин Хан, решавајући по захтеву Општине Владичин Хан, ул.
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx који је поднео пуномоћник Марија Андрејевић из
xxxxxxxxxxxx, Служба за инвестиције ОУ Владичин Хан, 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, 9/2020 и 52/2021) и члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 68/2019), доноси

 

З А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ СЕ  захтев Општине Владичин Хан, ул. xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx
за издавање локацијских услова за изградњу пешачког моста на реци Врли у зони парка
„Врла“ на кп. бр. 3270/1 КО Владичин Хан, објекат категорије Г, класификациони број
214103 (покретни мостови, сеоски и шумски мостови на шинама, пешачки мостови), због
неиспуњења формалних услова за даље поступање по захтеву.

 

О б р а з л о ж е њ е

Општина Владичин Хан, ул. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx је преко пуномоћника
Марије Андрејевић из xxxxxxxxxxxxxxx поднела дана 03.08.2022.године захтев за издавање
локацијских услова за изградњу пешачког моста на реци Врли у зони парка „Врла“ на кп. бр.
3270/1 КО Владичин Хан, објекат категорије Г, класификациони број 214103 (покретни
мостови, сеоски и шумски мостови на шинама, пешачки мостови).

 

Увидом у захтев и приложене списе предмета утврђено је да уз захтев није приложено
адекватно идејно решење планираних радова, односно:

у ИДР-у недостаје комплетна нумеричка документација,
потребно је ускладити положај моста у смислу парцеле, обзиром да је у текстуалном
делу мост на кп.бр. 3270/1 КО Владичин Хан, док се у графичком делу налази на
кп.бр. 1007/8 КО Владичин Хан,

 



Ако подносилац захтева у року од 30 дана од дана објављивања закључка 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, 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, 9/2020
и 52/2021) 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.
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