Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове
Општинске управе Општине Владичин Хан, решавајући по захтеву Oператор
дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о., џџџџџџџџџџ, џџџџџџџџ који је
поднео пуномоћник Зорица Сатарић запослена у Коридорима Србије, за измену
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,
145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019) и члана 8. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 113/2015,
96/2016 и 120/2017), доноси
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Oператорa дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција
д.о.о., џџџџџџџџџџџ, џџџџџџџџџџ који је поднео пуномоћник Зорица Сатарић
запослена у Коридорима Србије, за измену локацијских услова за реконструкцију и
доградњу 35 kV вода од „ТС 110/35/10 kV Владичин Хан“ до „ТС 35/10 kV Владичин
Хан 1“, због неиспуњења формалних услова за даље поступање по захтеву.
Образложење
Oператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о., џџџџџџџџџ,
џџџџџџџџџ, поднео је дана 23.08.2019.године захтев за измену локацијских услова за
реконструкцију и доградњу 35 kV вода од „ТС 110/35/10 kV Владичин Хан“ до „ТС
35/10 kV Владичин Хан 1“ на кп.бр. 575/1, 575/2, 3307/1, 555, 1397/2, 1386/2 све КО
Лепеница, 1164/1, 1164/2, 1425/1, 1425/2 све КО Сува Морава, 2306/3, 2306/4, 2061/1,
2062, 2059/1, 2065, 2058/2, 2066, 2057, 2067, 2056, 2068, 2055, 2069, 2024, 2070, 2071,
2072/1, 2072/2, 2023, 2083, 2084, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1979/1, 1977/1, 1975,
1974/1, 1973/1, 1972/1, 1971/1, 1970, 2305/1, 1967/1, 1989, 1966/1, 1967/2, 1967/4, 1966/6,
1966/4, 2315/1, 2315/2, 1969, 1966/2, 1966/5, 1967/3, 2319, 2308, 2166/2, 2166/1, 2166/3,
1966/3, 1965/2, 2299/1, 2189/1, 2190/2, 2191/1, 2195/2, 2196/1, 2300/2, 1847/2, 1845/2,
1844/2, 1843/2, 1841/1, 1840/2, 1838/1, 1837/1, 1836/1, 1835/1, 1834/1, 1833/1, 1832/2,
2304/2, 1400/2, 1400/1, 1399/2, 1400/4, 1433/6, 1433/7, 1433/8, 1438/1, 1438/4, 1199/3,
2307/5, 2307/1, 2314 све КО Полом и 1870, 1043/1, 887, 1040/3, 1340/2 све КО Владичин
Хан, за објекат категорије Г, класификациони број 221411 – међумесни надземни или
подземни водови за дистрибуцију електричне енергије високог или средњег напона
(93,55%), 221412 – Стубови далековода (пилони) (0.20%) и 222431 – Локални
телекомуникациони водови, надземни и подземни, као и помоћне инсталације (6,25%).
Увидом у списе предмета утврђено је да подносилац захтева није приложио
потребну документацију прописану Законом и подзаконским актима, односно није
приложио следећу документацију:
➢ Захтев није поднет у прописаној форми и 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),
Уз захтев су наведене парцеле које нису обухваћене Идејним решењем те је
потребно извршити усклађивање истих, тј. ускладити захтев и техничку документацију.

Подносилац захтева може поднети захтев за измену једног или више услова за
пројектовање, односно прикључење објекта на инфраструктурну мрежу у ком случају
се врши измена локацијских услова.
У конкретном случају се не ради само о измени услова за пројектовање или
прикључење већ се ради о промени бројева парцела преко којих прелази вод. С тим у
вези, потребно је прибавити нове локацијске услове, који се односе на предметну
измену а према приложеном ИДР-у.
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,
145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019) 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-17323-LOCA-8/2019,
заводни број IV 350-102/19-03 дана 26.08.2019.године.
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