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ГРАД ВРАЊЕ 

ГРАДСКА УПРАВА 

Одељење  за урбанизам, 

имовинско-правне  послове,  

комунално стамбене делатности 

и заштиту животне средине 

Број: 351-500/2021-08/1 

ROP-VRE-7139-IUPH-17/2021 

12.07.2021.године      

В  Р А Њ Е 

             

 Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове, комунално-стамбене делатности и 

заштиту животне средине Градске управе Града Врања, са седиштем у улици Краља Милана број 1 

у Врању, решавајући по усаглашеном захтеву инвеститора Хемијске индустрије „ХИВ“ ад Врање 

(ПИБ 100548059; МБПЛ 07225229), са седиштем у улици Омладинских бригада број 11. у Врању, за 

издавање Употребне дозволе, поднетог преко овлашћеног пуномоћника Стојковић Ненада из 

Врања, са станом у улици Ђуре Салаја број 39 у Врању, а у складу са чланом 158. Закона о 

Планирању и Изградњи („Службени гласник РС” број 72/09, 81/2009 испр., 64/2010 одлука УС 

24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013 одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 

83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021), чланом 43. и 44. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС” број 68/2019), 

Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке 

документације према класи и намени објеката („Сл.гласник РС“ број 73/2019), и члана 136. и 

141. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС" број 18/2016 и 95/2018-

аутентично тумачење), доноси 
  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

 ОДБАЦУЈЕ СЕ усаглашени захтев инвеститора Хемијске индустрије „ХИВ“ ад Врање 

(ПИБ 100548059; МБПЛ 07225229), са седиштем у улици Омладинских бригада број 11. у Врању, за 

издавање употребне дозволе подземних резервоара за запаљиве течности са припадајућим 

инсталацијама, опремом и уређајима 2x50m³ , категорије “Г”, класификационе ознаке 125211-

100%(резервоари и цистерне), објекти бр.20 и бр.21 изграђених на кп.бр.6362 КО Врање 1, у 

Врању, због неиспуњености формалних услова по захтеву. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Хемијска индустрија „ХИВ“ ад Врање (ПИБ 100548059; МБПЛ 07225229), са седиштем у 

улици Омладинских бригада број 11. у Врању, поднела је електронским путем преко овлашћеног 

пуномоћника Стојковић Ненада из Врања, са станом у улици Ђуре Салаја број 39 у Врању, 

усаглашени захтев под бројем ROP-VRE-7139-IUPH-17/2021, заводног броја 351-500/2021-08/1 

дана 05.07.2021.године, за издавање Употребне дозволе предметних објеката, изграђених на 

основу Решења о грађевинској дозволи под бројем ROP-VRE-7139-CPA-9/2018, заводног броја 

351-222/2019-08/1 од дана 21.03.2019.године. 

Надлежни орган је провером испуњености формалних услова за поступање, дефинисаних 

чланом 43. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, 
утврдио да је надлежан за поступање по захтеву, да је захтев поднет од овлашћеног лица и у 

прописаној форми, да су приложени докази о уплати прописаних такси и накнада као и да није 

приложена сва документација прописана Законом и подзаконским актима донетим на основу 

Закона.  



Увидом у приложену документацију усаглашеног захтева, утврђено је да за предметне 

објекте није поднета изјаве о завршетку темеља, како је прописано чланом 158. став 6. Закона о 

планирању и изградњи, а што је већ образложено Решењем овог органа под бројем ROP-VRE-

7139-IUPH-15/2021, заводног броја 351-431/2021-08/1 издато дана 10.06.2021.године.   

 Изјава о завршетку темеља подноси се овом Органу кроз CIS, од стране одговорног 

извођача радова. Уз изјаву о завршетку темеља подноси се и геодетски снимак изграђених 

темеља.  

 Како нису испуњени услови за даље поступање по захтеву, Одељење за урбанизам, 

имовинско-правне послове, комунално-стамбене делатности и заштиту животне средине Градске 

управе Града Врања, није могло даље да поступа по предмету, то је у складу са чланом 44. ставом 1 

Правилника о поступку спровођења обједињење процедуре електронским путем донето 

решење као у диспозитиву. 

 

 УПУСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити приговор 

Градском већу Града Врања, у року од 3 дана од дана пријема. Приговор се таксира са 470,00 

динара административне таксе, уплатом на жиро рачун: 840-742341843-24 са позивом на број 97/47-

114, и предаје преко ове управе кроз Централни информациони систем (ЦИС).  

 
ОБРАДИО САВЕТНИК                                                                           РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

Милена Стошић, дипл.инж.арх.                                                 Михајловић Драган, дипл.правник 

 

 

 

Решење доставити:  

1.Подносиоцу захтева, 

2.Архиви Градске управе Града Врања. 


