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Општинске управе Општине
Владичин Хан, решавајући по захтеву СРПСКЕ
ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, џџџџџџџџџ, џџџџџџџџџџ,
који је поднео пуномоћник Новица Јанчић из џџџџџџџ, а на основу члана 53а. 54. 55. 56.
и 57. Закона о планирању и изградњи РС, („Сл. Гласник РС“, број 72/09, 81/09, 24/2011,
121/2012, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019), Правилника о класификацији
објеката („Сл. Гласник РС“, број 22/2015), Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Сл. Гласник РС“, број 68/2019), Плана
генералне регулације насеља Владичин Хан („Сл. гласник Пчињског округа број
25/2007), Измена и допуна плана генералне регулације за насеље Владичин Хан („Сл.
гласник Града Врања број 7/2014) и Измене и допуне планских докумената (Сл. Гласник
Града Врања, 6/2019), издаје
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
за изградњу парохијског дома на кп.бр. 177/1 (603 м2), 178 (1641 м2) и 190 (360 м2) све
КО Владичин Хан, објекат категорије А, класификациони број 111011 – стамбене
зграде са једним станом, бруто површине 322,29 м2. На локацији се задржавају
постојећи објекти.
Правила грађења се утврђују на основу Плана генералне регулације насеља
Владичин Хан („Сл. гласник Пчињског округа број 25/2007), Измена и допуна плана
генералне регулације за насеље Владичин Хан („Сл. гласник Града Врања број 7/2014)
и Измена и допуна планских докумената (Сл. Гласник Града Врања, 2019), по коме су
предметне парцеле у зони 8, ТЦ 10 - верски објекти и комплекси.
Верски објекти и комплекси припадају категорији садржаја у којима религиозно
становништво задовољава своје духовне потребе. На територији Плана постоје
изграђени црквени објекат и парохијски дом, на парцелама који су лоцирани
непосредно уз постоеће градско гробље и простор на коме је планирано проширење
гробља. Нова црква је изграђена у западном делу насеља, на узвишењу изнад градског
центра – брду Чучуљке и површина комплекса износи око 0,27ha. У саставу парцеле
верског објекта, поред црквеног објекта треба обезбедити простор за изградњу
пратећих садржаја са комерцијалним простором и слободним површинама.
Правила уређења и грађења која важе за изградњу предметног објекта,
класификациони број 111011, категорије А су:
Изградњу нових објеката у свему ускладити са параметрима дефинисаним за
одређену намену и тип изградње у непосредном окружењу.
Објекте на грађевинској парцели постављати у складу са положајем суседнинх
објеката, поштовати регулационе и грађевинске линије урбанистичког блока.

Делови објеката у унутрашњости комплекса морају бити на удаљености најмање
2.5m од бочне границе парцеле.
Спратност објеката ускладити са суседним објектима претежних намене у блоку.
Удаљеност објекта од бочне и задње ивице парцеле морају бити најмање ½
висине објекта, а не мање од 5,0m, уз обавезу садње најмање једног дрвореда, према
стамбеној парцели.
Удаљеност објекта мора бити најмање 1/3 висине вишег објекта, а у складу са
потребама организовања противпожарног пута.
Уколико на парцели или у оквиру објекта постоје садржаји или опрема који
неповољно утичу на околину (буком, издувним гасовима, вибрацијама, прашином и
сл.) обавезно обезбедити заштитни зелени појас густо засађеног високог и средњег
растиња, најмање ширине 5,0m.

Коловозну конструкцију дефинисати сходно рангу саобраћајнице, меродавном
оптерећењу и структури возила, у функцији садржаја попречног профила, подужних и
попречних нагиба, као и начина одводњавања застора.
Предложени подужни нагиби коловоза су од 0,00 до 7,0%, док је попречни нагиб
коловоза од 2,50% у правцу и максимум 7,0% у кривини.
Ограде, дрвеће и засаде поред јавних путева подизати тако да не ометају
прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност одвијања саобраћаја.
Укрштање саобраћајница остварити у нивоу са семафорском или уређеном
вертикалном и хоризонталном сигнализацијом.
Ради сигурности возача и пешака за време извођења радова градилиште мора
бити прописно обележено.
Део кп.бр. 177/1 КО Владичин Хан је намењен за реализацију прилазног пута,
јавног паркинга и уређеног парковског зеленила у свему према графичком прилогу, док
је део парцела на западу локалитета намењен за породично становање ТНЦ 4.
Извод (графички прилог) из Плана генералне регулације насеља Владичин Хан („Сл.
гласник Пчињског округа број 25/2007), Измена и допуна плана генералне регулације за насеље
Владичин Хан („Сл. гласник Града Врања број 7/2014) и Измене и допуне планских докумената
(Сл. Гласник Града Врања, 2019):
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Услови за пројектовање и прикључење од имаоца јавних овлашћења:




ЈП за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан,
Услови за пројектовање и прикључење број 40 од
13.01.2020.године уз услов измештања мерног уређаја,
Телеком Србија – Дирекција за технику Ниш, Технички услови
за пројектовање и извођење радова, број А334-710/3-2020 од
03.01.2020.године,
ЕПС Дистрибуција - Огранак Врање, Мишљење – Услови за
пројектовање и прикључење број 8Т.1.1.0-Д-07.06-419586-19 од
10.01.2020. године са обрасцем захтева за изградњу прикључка и
обрасцем потврде о испуњењу прописаних техничких услова за
електричне инсталације,

Сви напред побројани услови саставни су део локацијских услова и морају
бити испоштовани по сваком наводу приликом пројектовања и извођења радова.
За све настале штете због непоштовања неког од издатих услова од стране јавних
предузећа, трошкове сноси инвеститор.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
Инвеститор је дужан да приликом извођења радова не оштети суседне објекте, а
ако дође до оштећења да евентуалну штету надокнади.
Инвеститор је у обавези да изради пројектно-техничку документацију у складу
са Законом о планирању и изградњи РС („Сл. Гласник РС“, број 72/09, 81/09, 24/2011,
121/2012, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019) и Правилником којим се
уређује садржина техничке документације.
Неопходно је извршити пренамену земљишта уколико је то потребно и
доставити доказе о регулисању правно-имовинских односа.
Инвеститор је у обавези да прибави техничку документацију и да се посебним
електронским захтевом обрати овом одељењу преко Система електронске обједињене
процедуре а у складу са чл. 135. Закона о планирању и изградњи РС („Сл. Гласник РС“,
број 72/09, 81/09, 24/2011, 121/2012, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019).
Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења
грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу/е за коју
је поднет захтев.
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.
Уз захтев за издавање локацијских услова је приложено идејно решење
планираног објекта израђено од стране Грађевинско услужно трговинског предузећа
„NOVECO“ доо, џџџџџџ, под бр. 45/2019 од августа, 2019.године (главна свеска +
пројекат архитектуре).
У оквиру обједињене процедуре надлежни орган је по службеној дужности
прибавио горе наведене услове за пројектовање од стране имаоца јавних овлашћења,
копију плана издату од Службе за катастар непокретности Владичин Хан бр. 9532/2019-40 од 30.12.2019.године и Уверење за водове Службе за катастар водова Врање
под бр. 952-04-308-4341/2019 од 30.12.2019.године.
Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове
Општинске управе Општине Владичин Хан је ценило приложене доказе, па је на
основу члана 53а. 54. 55. 56. и 57. Закона о планирању и изградњи РС („Сл. Гласник
РС“, број 72/09, 81/09, 24/2011, 121/2012, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и
37/2019), Правилника о класификацији објеката („Сл. Гласник РС“, број 22/2015),
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.
Гласник РС“, број 68/2019), Плана генералне регулације насеља Владичин Хан („Сл.
гласник Пчињског округа број 25/2007), Измена и допуна плана генералне регулације за
насеље Владичин Хан („Сл. гласник Града Врања број 7/2014) и Измена и допуна
планских докумената (Сл. Гласник Града Врања, 2019) одлучено као у диспозитиву
локацијских услова.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: На издате локацијске услове се може
поднети приговор надлежном општинском већу, у року од три дана од дана достављања
локацијских услова.
САМОСТАЛНИ САВЕТНИК
Милош Јовановић, д.и.а.
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