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Одељење за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове Општинске управе Општине Лајковац, решавајући по захтеву
инвеститора ЈП ,,Електропривреда Србије“, Београд Огранак РБ Колубара Лазаревац, Организациона целина ,,Колубара Метал“ Вреоци,
Погон ,,Елмонт“ Лајковац, улица Светог Саве бр. 1, Лазаревац, ПИБ 103920327, Матични број 20053658, за издавање локацијских услова за
изградњу Складишта опасног отпада у Елмонту, на кат.парц. бр. 1666 КО Лајковац, на основу члана 8. става 2. и члана 12. став 2, Правилника
о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 68/2019) и члана 146. Закона о општем управном
поступку („Сл. гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), доноси:

 

З А К Љ У Ч А К

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ЈП ,,Електропривреда Србије“, Београд Огранак РБ Колубара Лазаревац, Организациона целина ,,Колубара Метал“
Вреоци, Погон ,,Елмонт“ Лајковац, улица Светог Саве бр. 1, Лазаревац, ПИБ 103920327, Матични број 20053658, за издавање локацијских
услова за изградњу Складишта опасног отпада у Елмонту, на кат.парц. бр. 1666 КО Лајковац, број ROP-LAJ-8316-LOC-1/2022 од 21.03.2022.
године.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

ЈП ,,Електропривреда Србије“, Београд Огранак РБ Колубара Лазаревац, Организациона целина ,,Колубара Метал“ Вреоци, Погон ,,Елмонт“
Лајковац, улица Светог Саве бр. 1, Лазаревац, поднела је овом одељењу захтев за издавање локацијских услова за изградњу Складишта
опасног отпада у Елмонту, на кат.парц. бр. 1666 КО Лајковац, а који се води под бројем ROP-LAJ-8316-LOC-1/2022 од 21.03.2022.

Уз захтев инвеститор је овом Одељењу доставио следећу документацију:

Идејно решење;
Ситуациони план;
Графичке прилоге;
Доказ о уплати републичке административне таксе;
Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП;
Пуномоћје за подношење захтева. 

 У складу са чланом 11. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 68/2019), ово
одељење је прибавило следеће услове од ималаца јавних овлашћења:

1. Обавештење о недостацима у садржини идејног решења од Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације,
Одељења за ванредне ситуације у Ваљеву, Одсека за превентивну заштиту број 09/10/2 број 217-5131/22-1 од 11.04.2022. године;

 

У Обавештењу о недостацима у садржини идејног решења од Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Одељења
за ванредне ситуације у Ваљеву, Одсека за превентивну заштиту број 09/10/2 број 217-5131/22-1 од 11.04.2022. године, наведено је да постоје
недостаци у садржини идејног решења због којих није могуће утврдити да ли ће се у оквиру складишта опасног отпада вршити држање или
складиштење запаљивих и горивих течности (нпр. отпадног разређивача, отпадне боје и лакови), како би се на основу тога утврдила потреба
за прибављањем услова за безбедно постављање.



Посебно истичемо да се ови услови не могу издати док се не отклоне недостаци наведени у овом обавештењу и не прибаве услови за
безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија сходно одредбама чл. 6 Закона о запаљивим и горивим течностима и
запаљивим гасовима и одредбама чл. 20 став 1 Уредбе о локацијским условима.

 

Због наведених недостатака, донет је закључак као у диспозитиву.

Инвеститор може једном поднети усаглашен захтев уз достављање Идејног решења са отклоњеним недостацима у року од 30 дана од дана
објављивања закључка без обавезе плаћања административних такси.

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Закључка може се уложити приговор, Општинском већу Општине Лајковац, преко овог
одељења у року од три дана од дана достављања.

 

Закључак доставити:

-           подносиоцу захтева., и

-           а р х и в и.                                                                                                      

 

 

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

ЗА КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ, ГРАЂЕВИНСКЕ И УРБАНИСТИЧКЕ ПОСЛОВЕ
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