Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове
Општинске управе Општине Владичин Хан, решавајући по захтеву пуномоћника
Драгане Цветковић из џџџџџџџџ у име ПД „Моја стара воденица“, ул.
џџџџџџџџџџџџџџ, џџџџџџџ, 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 захтев ПД „Моја стара воденица“, ул. џџџџџџџџџџџџџџџџ,
џџџџџџџџ, за издавање локацијских услова за изградњу објекта МХЕ „Мрковица“ са
машинском зградом на кп.бр. 66/2 КО Мањак и делом цевовода на кп.бр. 66/2, 19 и
6039 све КО Мањак, због неиспуњења услова за даље поступање по захтеву.
Увидом у списе достављене од стране имаоца јавних овлашћења утврђено је да
подносилац захтева није приложио потребну документацију прописану Законом и
подзаконским актима, односно није приложио следећу документацију:
 Захтев, односно пријава не садржи све прописане податке,
 Идејно решење, израђено у складу са Правилником о садржини, начину
и поступку израде и начину вршења техничке контроле документације
према класи и намени објекта („Службени гласник РС“, број 23/2015,
77/2015 и 58/2016),
Образложење
Пуномоћник ПД „Моја стара воденица“, ул. џџџџџџџџџџџџџџ, џџџџџџџџ,
поднео је дана 08.10.2018.године захтев за издавање локацијских услова за изградњу
објекта МХЕ „Маковиште“ са машинском зградом на кп.бр. 66/2 КО Мањак и делом
цевовода на кп.бр. 66/2, 19 и 6039 све КО Мањак.
У току прибављања услова од стране имаоца јавних овлашћења, ЈВП Србија
воде, ВПЦ „Морава“, Ниш доставила је водне услове број 9290/1 од 26.10.2018.године
где се констатује да приложено ИДР мхе „Мрковица“ на око 950 м низводно од ушћа
Лебетске реке са водозахватом на Мутници и деривационим цевоводом не испуњава
дате водне услове. Предложеним решењем се не користи рационално расположиви
водни потенцијал на локацији, јер се не захвата отицај слива са Лебетске реке, који
чини 35 % укупне површине слива који гравитира до локације машинске зграде.
Планирана производња је остварена повећањем пада и инсталисане снаге, чиме је
онемогућена изградња узводне МХЕ „Влаиница“ чиме се ремети планирани распоред
мхе на овом делу слива реке Мутнице. Поред тога, имајући у виду конфигурацију
терена, изузетно дугачки цевоводи дуж речног корита су неповољни за стабилност
речног тока. Потребно је усагласити решење са датим водним условима у смислу да
пројектује водозахват и објекат мхе у складу са катастром мхе у Србији, као и да се
допуни хидролошка студија прорачунима протицаја Лебетске реке, до локације
машинске зграде.
ЕПС Дистрибуција – Огранак Електродистрибуција Врање – Сектор за
планирање и инвестиције је доставио Обавештење о немогућности издавања услова за
пројектовање и прикључење бр. 8Т.1.1.0-Д-07.06-315702-18 од 13.11.2018.године по
коме се као недостајућа документација наводи Мишљење о условима и могућностима
прикључења објекта за производњу електричне енергије које се прибавља ван система
електронске обједињене процедуре.

Завод за заштиту природе Србије је доставио обавештење бр. 020-3126/2 од
14.11.2018.г. у коме се наводи да се машинска зграда предметне мхе планира
непосредно низводно од машинске зграде истоимене мхе за коју је Завод издао Решење
о условима заштите природе бр. 020-23/2 од 19.01.2018.г. другом инвеститору, као и да
би се део трасе цевовода предметне мхе поклапао са цевоводом и машинском зградом
за коју је Завод издао горе поменуто Решење о условима заштите природе. Поред тога,
водозахват предметне мхе планиран је узводно од водозахвата истоимене мхе (на
подручју града Лесковца), чиме би се траса цевовода предметне мхе поклапала са
цевоводом и водозахватом мхе за коју је Завод издао Решење о условима заштите
природе бр. 020-474/2 од 08.03.2018.године, другом инвеститору, те да из наведених
разлога не могу се издати тражени услови заштите природе, а у складу са чл. 12.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Службени гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 120/2017).
Ако 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 поднесе усаглашени захтев и отклони утврђене недостатке, надлежни орган ће
поступати по том измењеном-усаглашеном захтеву, у противном, овај закључак остаје
на снази, односно донеће се закључак о коначном одбацивању, 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. и 12. 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-29857-LOC-1/2018,
заводни број 350-109/18-03 дана 16.11.2018.године.
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