Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Општине Владичин Хан, решавајући по
захтеву ЈП „Електропривреда Србије“, ул. xxxxxxxxxxxxxxxxx, чији је пуномоћник Сања Станојловић из xxxxxxxxxx, за издавање локацијских
услова 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, 9/2020 и 52/2021) и члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 68/2019), доноси
ЗАК ЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕзахтев ЈП „Електропривреда Србије“, ул. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, за издавање локацијских услова за полагање нисконапонског
вода 0,4 кV на кп.бр. 3736/1 и 3751/16 обе КО Прекодолце за напајање цевастог стуба висине 18м за монтажу хорни на локацији „АС07
Владичин Хан 1“ на кп.бр. 3751/16 КО Прекодолце , због неиспуњења формалних услова за даље поступање по захтеву.
Об ра зл о ж е њ е
ЈП „Електропривреда Србије“, ул. xxxxxxxxxxxxxxxxx је преко пуномоћника Сање Станојловић из xxxxxxxxx дана 10.01.2022.године поднело
захтев за издавање локацијских услова за полагање нисконапонског вода 0,4 кV на кп.бр. 3736/1 и 3751/16 обе КО Прекодолце за напајање
цевастог стуба висине 18м за монтажу хорни на локацији „АС07 Владичин Хан 1“ на кп.бр. 3751/16 КО Прекодолце.
Увидом у захтев, односно у списе предмета, утврђено је да подносилац захтева сходно чл. 5. и чл. 28 Уредбе о локацијским условима („Сл.
Гласник РС“, број 115/2020) нема обавезу прибављања локацијских услова.
Ималац јавних овлашћења који је истовремено и инвеститор радова на реконструкцији, санацији и адаптацији постојеће инфраструктуре,
изградњи прикључака на постојећу водоводну, канализациону, гасну и сл. мрежу, типских топловодних прикључака, привода за електронске
комуникације и дела електродистрибутивне мреже од трансформаторске станице, односно дела мреже, до места прикључка на објекту
купца, за које се издаје решење из члана 145. Закона, 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 28. ове уредбе.
Ималац јавних овлашћења који је и инвеститор радова на реконструкцији, санацији и адаптацији постојеће инфраструктуре, изградњи
прикључака на постојећу водоводну, канализациону, гасну и сл. мрежу, типских топловодних прикључака, привода за електронске
комуникације и дела електродистрибутивне мреже од трансформаторске станице до места прикључка на објекту купца, за које се издаје
решење из члана 145. Закона, услове из става 1. овог члана може прибавити ван обједињене процедуре и прилаже их уз захтев за издавање
решења по члану 145. Закона.
Решење из члана 145. Закона за изградњу прикључка на комуналну и другу инфраструктуру издаје се на основу локацијских услова издатих за
објекат који се прикључује на мрежу, ако ти локацијски услови садрже услове за извођење прикључка за који је поднет захтев за издавање из
члана 145. Закона.

У складу са горе наведеним, можете се директно обратити Одељењу за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове
Општинске управе Општине Владичин Хан за издавање решења по члану 145. Закона уз прилагање услова за укрштање и паралелно вођење
од свих управљача инсталација водова на траси предметног објекта прибављених ван обједињене процедуре или уз прибављене локацијске
услове уколико садрже услове за извођење прикључка за који се подноси захтев по члану 145. Закона.

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, 9/2020 и 52/2021) 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
ЦИС-а 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 бројем IV 350-5/2022-03 дана 17.01.2022.године, ROP-HAN-293-LOC-1/2022.
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