Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове
Општинске управе Општине Владичин Хан, решавајући по усаглашеном захтеву
Општине Владичин Хан, ул. џџџџџџџџџ, џџџџџџџџџџ који је поднео пуномоћник
Марија Андрејевић из џџџџџџџџџџџџџџ, 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 и 145/2014), члана 8. и 12.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Службени гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 120/2017), доноси

ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ усаглашени захтев Општине Владичин Хан, ул. џџџџџџџџџџ,
џџџџџџџџџџџџџџ који је поднео пуномоћник Марија Андрејевић из џџџџџџџџџџџџџџ,
за издавање локацијских услова за изградњу примарне водоводне мреже на релацији
од чворишта испред индустријске зоне у С. Морави до црпне станице у селу
Прибој (фаза I) и од Ц.С Лепеница до примарног цевовода (фаза II), и то на делу
кп.бр. 1418 КО Сува Морава, делу кп.бр. 1030/3, 1030/8, 1033/1, 1033/4, 1095/1, 1095/2,
1095/3, 1214, 1215, 1229/2, 1237/3, 1320/1, 1387/1, 1388/1, 1393, 1394/1 и 1394/2 све КО
Лепеница, делу кп.бр. 3573, 3566/1, 3563/1, 3566/2, 3566/3, 2300, 3566/4, 2625 и 3566/5
све КО Стубал и на делу кп.бр. 1871/1, 1021 и 1022 све КО Прибој, објекат
категорије Г, класификациони број 222210, због неиспуњења формалних услова за даље
поступање по захтеву.
Образложење
Општина Владичин Хан, ул. џџџџџџџџџџџ, џџџџџџџџџџџ, поднела је дана
23.11.2018.године усаглашени захтев за издавање локацијских услова за изградњу
примарне водоводне мреже на релацији од чворишта испред индустријске зоне у С.
Морави до црпне станице у селу Прибој (фаза I) и од Ц.С Лепеница до примарног
цевовода (фаза II), и то на делу кп.бр. 1418 КО Сува Морава, делу кп.бр. 1030/3, 1030/8,
1033/1, 1033/4, 1095/1, 1095/2, 1095/3, 1214, 1215, 1229/2, 1237/3, 1320/1, 1387/1, 1388/1,
1393, 1394/1 и 1394/2 све КО Лепеница, делу кп.бр. 3573, 3566/1, 3563/1, 3566/2, 3566/3,
2300, 3566/4, 2625 и 3566/5 све КО Стубал и на делу кп.бр. 1871/1, 1021 и 1022 све КО
Прибој.
Увидом у списе предмета утврђено је да подносилац захтева није приложио
потребну документацију прописану Законом и подзаконским актима, односно није
приложио следећу документацију:
 Идејно решење, израђено у складу са Правилником о садржини, начину
и поступку израде и начину вршења техничке контроле документације
према класи и намени објекта,
Обавештење - одговор на захтев број ROP-HAN-33240-LOCH-2-HPAP-8/2018,
интерни број ДБ 142 издато дана 06.12.2018.године од стране имаоца јавних овлашћења
ЈП „Путеви Србије“ којим се тражи достављање Информације о локацији и Идејног
решења израђеног у складу са планском документацијом и Правилником о садржини,
начину и поступку израде и начину вршења техничке контроле документације према
класи и намени објекта, односно у складу са Прилогом 10 – посебни садржаји идејног
решења у вези са прикључењем на јавни пут.

За постављање инсталација у земљишном и заштитном појасу државних путева
неопходно је да Идејно решење садржи:






Ситуациони план са приказом планираног решења, израђен у складу са
важећом законском регулативом у одговарајућој размери, са обележеним
државним путевима (Уредба о категоризацији државних путева („Службени
гласник РС”, број 105/13 и 119/13)), са приказом трасе инсталација.
Геодетски снимљене попречне профиле пута са свим елементима пута и
границама парцела на којима се пут налази (пренете са прописане
катастарско-геодетске подлоге, која не мора да буде оверена од стране органе
надлежног за послове државног премера и катастра) са дефинисаним положајем
планираних инсталација и заштитних цеви и растојањем у односу на крајње
тачке попречног профила пута, као и све неопходне техничке детаље полагања
(пречник инсталације, дубину полагања поред и испод пута, пречник и дужину
заштитне цеви, дужину подбушивања, и др.);
Шири ситуациони приказ подручја које се обрађује пројектом, на орто фото
подлози, са приказаним државним путевима.

НАПОМЕНА: Није дозвољено постављање предметних инсталација у банкини
државног пута IIБ реда број 441.
Како подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а
најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног
органа није кроз усаглашени захтев отклонио све утврђене недостатке, што је
документовао имаоц јавних овлашћења, надлежни орган не може поступати даље по
том измењеном-усаглашеном захтеву, 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 и 145/2014) и члана 8.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Службени гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 120/2017), 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-33240-LOCH-2/2018,
заводни број IV 350-120/2/18-03 дана 13.12.2018.године.
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