Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове
Општинске управе Општине Владичин Хан, решавајући по захтеву предузећа за
телекомуникације „Телеком Србија“ а.д, ул. џџџџџџџ, џџџџџџџ, који је поднео
пуномоћник Весна Павићевић запослена у Коридорима Србије, 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, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020) и члана 8. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број
68/2019), доноси
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д,
ул. џџџџџџџџџ, џџџџџџџџ, који је поднео пуномоћник Весна Павићевић запослена у
Коридорима Србије, за издавање локацијских услова за изградњу оптичког кабла
Предејане – Царичина долина (од постојећег наставка ПН до новопланираног
наставка Н20А на постојећем каблу на делу кп.бр. 2700/1 КО Гариње, за објекат
категорије Г, класификациони број 222431 (локални подземни телекомуникациони
вод), због неиспуњења формалних услова за даље поступање по захтеву.

Образложење
Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д, џџџџџџџџџџџџџ,
џџџџџџџџџ, поднело је дана 21.12.2020.године захтев за издавање локацијских услова
за изградњу за изградњу оптичког кабла Предејане – Царичина долина (од постојећег
наставка ПН до новопланираног наставка Н20А на постојећем каблу на делу кп.бр.
2700/1 КО Гариње.
Увидом у захтев и списе предмета (приложено Идејно решење) утврђено је да се
вод простире на територији две Општине, односно на територији Општине Владичин
Хан и територији Града Лесковца, односно у захтеву је наведено да се ради о локалном
воду док је у опису дато да се ради о оптичком каблу на релацији Ниш-Прешево.
С тим у вези је потребно јасно дефинисати природу вода, јер се захтев може
тицати чл. 133. Став 2, тачке 16. и 23. Закона о планирању и изградњи РС по коме је за
објекте електронских комуникација, односно мрежа, система или средстава који су
међународног и магистралног значаја и они који се граде на територији две или више
јединица локалне самоуправе (тачка 16.), односно за објекте који се граде на територији
две или више јединица локалне самоуправе (тачка 23.) надлежно Министарство за
послове грађевинарства.
У захтеву и наслову документације је наведено да се ради о новоизградњи, док је
у текстуалном делу документације наведено да се ради о измештању трасе, те је
потребно ускладити наведено и уколико се ради о постојећем воду, навести број
дозволе по коме је исти изграђен уколико већ није достављена дозвола, те проверити
ако се измештање врши у оквиру заштитног појаса вода онда се радови дефинишу као
реконструкција.
Наведен је погрешан плански основ - Просторни план подручја инфраструктурног
коридора Ниш - граница Републике Македоније (Сл. гласник РС, бр. 77/2002 и
127/2014) док Општина Владичин Хан поступа по ППО Владичин Хан (Сл. Гласник
Града Врања 22/2010) те је потребно кориговати.

Ако подносилац захтева у року од 30 дана од дана објављивања закључка на
интернет страници надлежног органа поднесе усаглашени захтев и отклони све
утврђене недостатке, надлежни орган ће поступати по том измењеном-усаглашеном
захтеву, у противном, овај закључак остаје на снази, 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,
31/2019, 37/2019 и 9/2020) и члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 68/2019), 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-37754-LOC-1/2020,
заводни број IV 350-140/20-03 дана 28.12.2020.године.
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