Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове
Општинске управе Општине Владичин Хан, решавајући по захтеву JП за
водоснабдевање и канализацију ВОДОВОД Владичин Хан, ул. џџџџџџџџџџџџ,
џџџџџџџџџџ који је поднео Хидросанитас третман воде и инжењеринг доо,
џџџџџџџџџџџ-Никола Миљковић, џџџџџџџџџџџџ, 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, 145/2014 и 83/2018), 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 JП за водоснабдевање и канализацију ВОДОВОД
Владичин Хан, ул. џџџџџџџџџџџ који је поднео Хидросанитас третман воде и
инжењеринг доо, џџџџџџџџџџџџ-Никола Миљковић, џџџџџџџџџџџџ, за издавање
локацијских услова за реконструкцију постојећих цевовода - изградњу система за
даљински надзор и управљање водоводним системом Владичиног Хана, објекат
категорије Г, класификациони број 222220 (остале грађевине у локалној водоводној
мрежи), због неиспуњења формалних услова за даље поступање по захтеву.
Образложење
JП за водоснабдевање и канализацију ВОДОВОД Владичин Хан, ул.
џџџџџџџџџџџ, поднео је дана 06.03.2019.године захтев за издавање локацијских услова
за реконструкцију постојећих цевовода - изградњу система за даљински надзор и
управљање водоводним системом Владичиног Хана.
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 72/2018),
Према Закону о планирању и изградњи РС и Уредби о локацијским условима (Сл.
Гласник РС број 35/2015, 114/2015 и 117/2017) локацијски услови се не издају у
случајевима извођења радова којима се не врши прикључење на комуналну
инфраструктуру, односно не мењају капацитети и функционалност постојећих
прикључака. Такође, ималац јавних овлашћења који је и инвеститор радова на
реконструкцији, санацији и адаптацији постојеће инфраструктуре, изградњи
прикључака на постојећу инфраструктуру нема обавезу да прибави локацијске услове,
у ком случају уз захтев за издавање решења из члана 145. Закона прилаже услове за
укрштање и паралелно вођење од свих управљача инсталација водова на траси
предметног објекта, у складу са одредбом члана 24. ове Уредбе.
Постојећи водoви који су предмет реконструкције, однодно изградње система за
даљински видео надзор и управљање морају бити изграђени са дозволом, те је потребно
навести барем број решења по коме је исти изграђен или легализован.
У захтеву су радови дефинисани као реконструкција док се у пројектно-техничкој
документацији користи термин новоизградња – потребно ускладити.

Графички део идејног решења мора садржати и стање пре реконструкцијепостојеће стање у односу на новопланирано.
Као плански основ је свуда наведен Просторни план Општине Владичин Хан
(„Сл. Гласник Града Врања“, број 22/2010) док је за катастарске парцеле у насељу
Владичин Хан донет План генералне регулације насеља Владичин Хан („Сл. гласник
Пчињског округа број 25/2007) са Изменама и допунама плана генералне регулације за
насеље Владичин Хан („Сл. гласник Града Врања број 7/2014).
Није приложено пуномоћје којим је подносилац захтева овластио лице (правно
лице) које је електронским потписом поднело захтев у име инвеститора.
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 и 83/2018) 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-5073-LOC-1/2019,
заводни број IV 350-26/19-03 дана 07.03.2019.године.
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