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Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске
управе Општине Владичин Хан, решавајући по захтеву ЈП „Путеви Србије“, xxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxx, чији је пуномоћник Кристина Башић запослена у „Шидпројект“ доо,
xxxxxxxxxx, xxxxx, 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,  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 ЈП „Путеви Србије“, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, за издавање
локацијских услова за изградњу пункта за одржавање државних путева I и II реда у зони
петље бр.157,, Владичин Хан", укупне бруто површине 686,87 м2 (Управни објекат / П+1: 144,50
м2 + Гаража / П: 269,95 м2 + Солана / П: 201,73м2 + Надстрешница / П: 70,69 м2), на краку петље
веза аутопута А1 и државног пута IБ број 40, наспрам км 516+050 пута А1 на кат. парцелама
бр. 3046/1, 3051, 3046/4, 3047, 3048/1, 3048/3 и 3042/2 КО Владичин Хан, због неиспуњења
формалних услова за даље поступање по захтеву.

О б р а з л о ж е њ е

ЈП „Путеви Србије“, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx су преко пуномоћника
Кристине Башић запослене у „Шидпројект“ доо, xxxxxxxxx, xxxxx дана 03.06.2022.године
поднели захтев за издавање локацијских услова  за изградњу пункта за одржавање
државних путева I и II реда у зони петље бр.157,, Владичин Хан", укупне бруто површине
686,87 м2 (Управни објекат / П+1: 144,50 м2 + Гаража / П: 269,95 м2 + Солана / П:
201,73м2 + Надстрешница / П: 70,69 м2), на краку петље веза аутопута А1 и државног
пута IБ број 40, наспрам км 516+050 пута А1 на кат. парцелама бр. 3046/1, 3051, 3046/4,
3047, 3048/1, 3048/3 и 3042/2 КО Владичин Хан.

 

Увидом у одговор имаоца јавних овлашћења Министарства унутрашњих послова РС –
Сектор за ванредне ситуације – Одељење у Врању, а по захтеву за издавање услова за
безбедно постављање и услова у погледу мера заштите од пожара, одговор бр. 217-9493/22-
1 од 15.06.2022.године и бр. 217-9494/22-1 од 15.06.2022.године, дефинисано је следеће:



 

Уз захтев је неопходно доставити Идејно решење сачињено у складу са Прилогом 11
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке
документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“, број 73/19) и чл. 7
Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима РС („Службени гласник
РС“, број 54/2015).

Ситуационим планом су приказане зоне опасности које не треба да се налазе у овој фази
израде документације, јер се надлежни орган не изјашњава на исте у овом поступку.

Након завршетка поступка издавања услова за безбедно постављање у погледу мера
заштите од пожара и експлозија биће поступано по новом захтеву за услове у погледу мера
заштите од пожара.

 

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 ЦИС-а у року од три дана од
дана достављања истог.
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