Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове
Општинске
управе
Општине
Владичин
Хан,
решавајући
по
захтеву
“Електродистрибуција Србије“ доо, џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ,
који је поднео пуномоћник „ЈУГЕЛЕКТРО“ доо, џџџџџ, чији је заступник Игор Тасић
из џџџџџџ, 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
“Електродистрибуција
Србије“
доо,
џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ за издавање локацијских услова за изградњу стубне
трафо-станице 10/0,4 kV на делу кп.бр. 1482 КО Житорађе са припадајућим
кабловским водовима на делу кп.бр. 1482, 1480 и 1477/1 све КО Житорађе и водом за
прикључење на кп.бр. 1483/1 и 1483/3 обе КО Житорађе, објекат категорије Г,
класификациони број 222420 (локалне трансформаторске станице-72%) и 222410
(локални електродистибутивни вод-28%), због неиспуњења формалних услова за
даље поступање по захтеву.
Образложење
“Електродистрибуција Србије“ доо, џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ је преко
пуномоћника „ЈУГЕЛЕКТРО“ доо, џџџџџџџ, чији је заступник Игор Тасић из џџџџџџ
поднела дана 19.04.2021.године захтев за издавање локацијских услова за изградњу
стубне трафо-станице 10/0,4 kV на делу кп.бр. 1482 КО Житорађе са припадајућим
кабловским водовима на делу кп.бр. 1482, 1480 и 1477/1 све КО Житорађе и водом за
прикључење на кп.бр. 1483/1 и 1483/3 обе КО Житорађе, објекат категорије Г,
класификациони број 222420 (локалне трансформаторске станице-72%) и 222410
(локални електродистибутивни вод-28%).
Увидом у захтев и приложене списе предмета утврђено је да електорнски захтев
на
систему
ЦЕОП
гласи
на
име
Електродистрибуција Србије, Огранак Врање, ул. Ж.Ј.Шпанца бр. 21, Врање док
пројектно-техничка документација гласи на име Славише Стаменковића који је такође
дао и пуномоћје.
У оквиру ИДР-а је дефинисана класификација 222420 - локалне
трансформаторске станице са уделом од 72% и 222410 - локални електродистибутивни
вод са уделом од 28% док је у електронском захтеву на систему ЦЕОП наведено
класификација 222420 - локалне трансформаторске станице са уделом од 99% и 222410
- локални електродистибутивни вод са уделом од 1%.
Потребно је ускладити горе наведено приликом подношења усаглашеног захтева
у смислу подносиоца захтева и пројектно-техничке документације као и проценат удела
у објекту по класификацијама.
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-11160-LOC-1/2021,
заводни број IV 350-26/21-03 дана 20.04.2021.године.
САМОСТАЛНИ САВЕТНИК
Милош Јовановић, д.и.а.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Љиљана Мујагић, дипл.просторни планер

