Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ВЛАДИЧИН ХАН
Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове
Број предмета: ROP-HAN-15282-LOC-1/2022
Заводни број: IV 350-88/2022-03
Датум: 06.07.2022. године
, , Србија

Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе
Општине Владичин Хан, решавајући по захтеву Mинистарства трговине, туризма и
телекомуникација РС, ул. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx који је поднео пуномоћник ПД „SKY
TECHNOLOGIES“ доо xxxxxxxxx, чији је директор Слободан Лежаја који је овластио ПД „Шумадија
интелнет“доо xxxxxxxx, чији је директор Драган Маринковић, 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, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), Правилника о класификацији
објеката („Сл. Гласник РС“, број 22/2015), Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Сл. Гласник РС“, број 68/2019), Уредбе о локацијским условима
(„Сл. Гласник РС“, број 115/2020), Плана генералне регулације насеља Владичин Хан („Сл. гласник
Града Врања број 11/2021, 35/2021) и Просторног плана општине Владичин Хан („Сл. Гласник Града
Врања“, број 25/2021), издаје

ЛОКАЦИЈСКE УСЛОВЕ
за изградњу локалног телекомуникационог вода – припрему следеће генерације широкопојасне
везе за школе у руралним областима у белим зонама, кластер Владичин Хан, категорије Г,
класификационе ознаке 222431 (локални телекомуникациони водови-100%), дужине рова 6312м и
дужине каблова 7400м на кп.бр. 473, 1608/1, 1262, 1610, 1181, 1183 KO Кржинце; 3643, 3680, 3816,
3545, 3579, 3552, 3549, 3548, 3546, 3547, 3408, 3409, 3417 KO Ружић; 2746, 4/3, 1, 9/1 KO
Житорађе; 419, 3729, 404/1, 3732, 338/1, 1343, 1254, 3751/10, 3736/1, 3736/3 KO Прекодолце;
3261/1, 3266/2, 3261/2, 2519/2, 3261/3, 3267/2, 2505/3, 2534/3, 2533/3, 2533/1, 2533/2, 2584/2, 2623/2,
2623/5, 2622/1 KO Владичин Хан.
Правила грађења се утврђују на основу Плана генералне регулације насеља Владичин Хан („Сл.
гласник Града Врања број 11/2021, 35/2021) и Просторног плана Општине Владичин Хан („Сл.
Гласник Града Врања“, број 25/2021).

Правила грађења која се односе на предметну изградњу су:
Парцеле у КО Владичин Хан су у обухвату Плана генералне регулације насеља Владичин Хан („Сл.
гласник Града Врања број 11/2021, 35/2021) и претежно су намењене за реализацију уличних праваца
који се делом поклапају са државним путем првог реда, за реализацију надвожњака-моста на ауто
путу Коридор 10, као и за заштитно зеленило. (графички прилог изнад)

На државном путу IБ реда број 40 у Валдичином Хану на км 1+517,00 планирана је кружна
раскрсница на бази идејног решења које је урађено на основу Пројектног задатка ЈП „Путеви
Србије“.
Приликом евентуалних планирања инсталација водити рачуна о следећем:
У заштитном појасу јавног пута на основу члана 33. став 2. Закона о путевима (''Службени
гласник РС'' број 41/18 и 95/18-др. закон), може да се гради, односно поставља водовод,
канализација, топловод, железничка пруга и други сличан објекат као и телекомуникационе и
електро водове, инсталације, постројења и слично, ако су за извођење тих радова прибављени
услови и решење из члана17. Став 1. Тачка 2. овог закона.
Инсталације се могу планирати на катастарским парцелама које се воде као јавно добро
путеви – својина Републике Србије, и на којима се ЈП ''Путеви Србије'', Београд води као
корисник, или је ЈП ''Путеви Србије'', Београд правни следбеник корисника.
Општи услови за постављање предметних инсталација:
предвидети двострано проширење предметних државних путева на пројектновану ширину и
изградњу додатних саобраћајних трака у потезу евентуалне реконструкције постојећих и
изградње додатних раскрсница;
траса предметних инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама
поред и испод предметног пута.
Услови за укрштање инсталација са путем:
укрштање са путем предвидети искључиво механичким подбушавањем испод трупа пута,
управно на предметни пут у прописаној заштитној цеви,
заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног
профила пута (изузетно спољна ивица реконструисаног коловоза), увећана са по 3,0m са сваке
стране,
минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже горње коте коловоза
до горње коте заштитне цеви износи минимално 1,5m,
минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за
одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви
износи 1,20m.
Приликом постављања надземних инсталација водити рачуна о томе да се стубови поставе на
растојању које не може да бити мање од висине , мерено од спољне ивице земљишног појаса пута,
као и да се обезбеди сигурносна висина од 7,00м од највише коте коловоза до ланчанице, при
најнеповољнијим температурним условима.
Услови за паралелно вођење инсталација са путем:
инсталације комуналне инфраструктуре морају бити постављене минимално 3,00m од крајње
тачке попречног профила (ножице насипа трупа пута, или спољне ивице путног канала за
одводњавање),
на местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се испројектовати и
извести адекватна заштита трупа предметног пута,
у случају паралелног вођења инсталација са ауто-путем, инсталације морају бити постављене
минимално 3,0m од ограде ауто-пута, рачунајући од спољне ивице заштитне цеви до ограде
ауто-пута, у зависности од кофигурације терена и пречника инсталација,
Не дозвољава се вођење инсталација по банкини, по косинама усека или насипа, кроз јаркове
и кроз локације које могу бити иницијале за отварање клизишта.

Градске саобраћајнице
Попречни профили постојеће примарне мреже саобраћајница остају као у постојећем стању,
са обавезном реконструкцијом коловозног застора на местима где је то потребно. Приликом
изградње новопланираних саобраћајница, поштовати одређене стандарде по питању
попречног профила.
У постојећим, изграђеним насељима, регулација улица остаје непромењена, осим ако постоји
потреба за њеном изменом, односно побољшањем саобраћајног решења, нивелације, стварање
нове јавне површине и друго.
Код интервенција које имају за циљ проширење саобраћајница потребно је да се израде идејни
пројекти саобраћајница којима би се прецизно сагледао простор и сви елементи за планиране
интервенције.
Попречни профил новопланираних саобраћајница треба да садржи коловоз са најмање једном
траком по смеру и обостране тротоаре.
Укрштања градских саобраћајница остварити у нивоу са семафорском или уређеном
вертикалном и хоризонталном сигнализацијом.
Приликом пројектовања саобраћајница и њихових укрштања придржавати се Правилника о
условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други
елементи јавног пута као и осталих стандарда, правилника, закона који регулишу ову област.
Ограде, дрвеће и засаде поред јавних путева подизати тако да не ометају прегледност јавног
пута и не угрожавају безбедност одвијања саобраћаја.
Због конфигурације терена, као и непланске градње на територији Плана, чест је случај да су
улице „слепо“ завршавају. На крају сваке овакве улице предвидети окретнице у складу са
попречним профилом улице уз обавезно поштовање важећих стандарда.
Телекомуникациона мрежа и објекти
Подземни телекомуникациони водови приступне мреже постављају се испод јавних површина
(тротоарски простор, слободне површине, зелене површине, пешачке стазе, паркинг простори
изузетно саобраћајница) и испод грађевинских парцела уз сагласност власника-корисника.
Подземни телекомуникациони каблови полажу се у ров ширине 0,4m на дубини од 0,8-1,0m према
важећим техничким прописима за полагање ТТ каблова у ров.
Телекомуникационе каблове постављати у свим јавним саобраћајницама у тротоарском простору са
обе стране улице. Потребна ширина простора зависи од броја цеви а ширина се креће од 50-70,0cm.
Код приближавања и укрштања ТТ каблова
потребноје остварити следеће минималне размаке:

са осталим инфраструктурним објектима

са водоводном цеви код укрштања 0,5m, а код паралелног вођења 0,6m,
са канализационом цеви код укрштања 0,5m, а код паралелног вођења 0,5m,
са електроенергетским каблом од 10kV код укрштања 0,5m, а код паралелног вођења 1,0m,
од регулационе линије 0,5m,
од упоришта електроенергетских водова до 1 kV 0, 8m.
при укрштању са енергетским кабловима најмање растојање мора бити веће од 0,5m, а угао
укрштања треба да буде у насељеним местима најмање 30°, no могућству што ближе 90°, а ван
насељених места најмање 45°. По правилу телекомуникациони кабл се полаже изнад
енергетских каблова;
уколико не могу да се постигну размаци из претходно наведене две тачке на тим местима се
енергетски кабл провлачи кроз заштитну цев, али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3m;

базне станице градити по техничким препорукама, важећим стандардима и условима
надлежних институција,
непосредни простор око антенског стуба оградити (20-30,0m²) и спречити блиску
изградњу која ће смањити ефикасност функционисања (умањити или спречити сигнал).
укрштање телекомуникационог кабла са јавним путем изводи се механичким
подбушивањем трупа пута управно на осовину на дубини од 1,35-1,5m мерено од најниже коте
коловоза до највише коте прописане заштитне цеви у коју се кабл полаже
Код приближавања подземног телекомуникационог вода темељу електроенергетског стуба,
хоризонтална сигурносна удаљеност износи 0,8m, а не мање од 0,3m уколико је
телекомуникациони водмеханички заштићен.
Приликом реконструкције и изградње новемесне телефонске мреже,код паралелног вођења и
укрштања телефонских каблова са другим инфраструктурним објектима неопходно је усвему се
придржавати важећих техничких прописа ЗЈПТТ и других услова која регулишу ову материју.
Правила за уређене заштитне појасеве
Ове површине припадају еколошком функционалном подсистему и њихова главна функција је
смањење неповољних услова макросредине. Због комплексности и значаја за насеља, а са циљем
стварања система заштитног зеленила неопходан је тимски рад стручњака из различитих области.
Подизањем заштитног зеленила елиминисати или умањити неповољне утицаје ветрова и загађења и
обезбедити везивање нестабилног земљишта на косинама и клизиштима.

Други део трасе који се простире кроз КО Прекодолце, Житорађе, Ружић и Кржинце је у обухвату
Просторног плана Општине Владичин Хан („Сл. Гласник Града Врања“, број 25/2021) и простире се
претежно дуж државних и општинских путева као и дуж пољопривредног земљишта.
Електронска комуникацијска инфраструктура
При изградњи објекта фиксне телефоније, мобилне телекомуникационе мреже, телевизијских и
радио пријемника и предајника и објеката за смештај телекомуникационе опреме, треба се
придржавати важећих техничких прописа, стандарда и упутства који третирају ову врсту опреме, као
и важећих закона за ову област телекомуникација (Закон о електронским телекомуникацијама и
Закон о радиодифузији).
Предметни објекти и инсталације морају се изградити тако да :
- не угрожавају постојеће или планиране објекте, као и планиране намене коришћења земљишта
сем ако се за то не утврди јавни интерес.
- да се простор и грађевинска површина рационално користе
- да се поштују прописи који се односе на остале инфраструктурне објекте
- да се поштују прописи који се односе на заштиту животне средине
- да се води рачуна о геолошким особинама тла и подземних вода
- да се не угрожавају остали објекти.
Телефонска мрежа – и АТЦ

Грађевински објекти за смештај телекомуникационе опреме могу се градити у оквиру објеката, на
слободном простору и испод јавних површина. Величина површине за смештај опреме зависи од
капацитета опреме. Грађевински објекти могу бити монтажни и зидани.
Телекомуникациони водови и објекти
Подземни телефонски и КДС водови постављају се испод јавних површина (тротоари, слободне
површине, зелене површине, пешачке стазе, паркинг простори, саобраћајнице уз сагласност
надлежног предузећа за путеве, границама катастарских парцела уз сагласност корисника парцела) и
испод грађевинских парцела уз сагласност власника-корисника, а на основу одобрења за градњу.
Објекти за смештај телекомуникационе опреме у оквиру објекта могу се градити на основу пријаве
радова уз сагласност власника-корисника станова, а објекти на крову и фасади постојећег објекта и
на слободном простору у оквиру блока могу се градити на основу одобрења за градњу.
Надземни телефонски водови постављају се на стубове. Стубови се постављају на јавним
побршинама или на парцелама уз сагласност власника парцеле.
Подземни телекомуникациони водови телекомуникационе мреже и ТТ канализација постављају се
испод јавних површина (тротоар, слободне површине, зелене површине, пешачке стазе, паркинг
простор и саобраћајнице) и испод грађевинских парцела уз сагласност власника-корисника, а на
основу одобрења за градњу.
Објекти за смештај телекомуникационе опреме у зонама које представљају просторно-културно
историјску целину могу се градити на основу одобрења за градњу, а уз одобрење надлежног Завода
за заштиту споменика културе.
Приземни објекат за смештај телекомуникационе опреме је површине до 50 m2. Објекат мора бити
ограђен ако је монтажни а ако је зидани не мора бити ограђен.
До објекта за смештај телекомуникационе опреме потребно је обезбедити приступну пешачку стазу
минималне ширине 1,5 m до најближе јавне саобраћајнице.
За постављање објекта за смештај телекомуникационе опреме у постојећи објекат потребно је
прибавити сагласност власника-корисника станова или пословног простора.
Објекат за смештај телекомуникационе опреме мора да има такав положај да не угрожава
прегледност, безбедност и сигурност кретања свих учесника у саобраћају.
Приликом изградње телекомуникационе мреже држати се прописа из област ТТ линија и мрежа LN –
I до LN – VIII заједница југословенских РПТТ мрежа.
Подземни приступни телекомуникациони водови полажу се у ров прописане ширине зависно од
броја каблова или цеви на дубини од минимално 0,8m до 1,5m, а према важећим техничким
прописима за полагање ове врсте инсталација.
Код приближавања и укрштања телекомуникационих водова са осталим инфраструктурним
објектима потребно је остварити следеће минималне размаке:
- код полагања телекомуникационог вода испод државних путева потребно је да растојање од
најниже горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35 – 1,50 m, док се укрштање
изводи механичким подбушивањем.
- са водоводном и канализационом цеви код укрштања 0,5 m а код паралелног вођења 0,6m,

- са електроенергетским каблом при паралелном вођењу и укрштању, најмање растојање мора бити
0,50 m за каблове напона 1 kV, 10 kV и 20 kV, односно 1 m за каблове напона 35 kV,
- са електроенергетским каблом 20 kV и 35kV код паралелног вођења 1m,
- од регулационе линије 0,5m,
- од упоришта електроенергетских водова до 1kV 0,8m.
Дозвољена су и мања растојања у случају примене одређених мера заштите (телекомуникациони
водови у заштитним цевима и са применом механичке и термичке заштите између разних
инфраструктурних водова), а према важећим техничким прописима и препорукама.
Код приближавања подземног телекомуникационог вода темељу електроенергетског стуба,
хоризонтална сигурна удаљеност је 0,8m, а не мање од 0,3m уколико је телекомуникациони вод
механички заштићен.
При укрштању са саобраћајницом кабл мора бити постављен у заштитну цев, а угао укрштања треба
да буде 900.
При укрштању са енергетским кабловима најмање растојање мора бити веће од 0,50 m, а угао
укрштања треба да буде у насељеним местима најмање 300, по могућству што ближе 900, а ван
насељених места најмање 450. По правилу телекомуникациони кабл се полаже изнад енергетских
каблова.
Испитати утицај далековода напонских нивоа 400 kV, 220 kV и 110 kV, односно степен
електроометања (интензитет шумова) и на основу тога изабрати материјал и начин заштите.
Мобилна телефонија
Објекти мобилне телефоније постављати према плановима надлежних оператера.
Објекти за смештај базних централа, контролора базних станица, антенских стубова, антенских
носача, могу се градити у оквиру објеката у зеленим површинама и слободног простора.
Приликом изградње држати се правила и препорука надлежних оператера и актуелних техничких
прописа, као и правила, услова и мера заштите наведених у поглављу: Б ПЛАНСКА РЕШЕЊА Б1
ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТА 7. ПРАВИЛА И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ПРЕДЕЛА, ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ
ДОБАРА 7.1. заштита животне средине 7.1.6.
УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЗРАЧЕЊА овог Просторног плана.
Непосредни простор око антенског стуба оградити (20-30 m2) и спречити блиску изградњу која ће
смањити ефикасност функционисања (умањити или спречити сигнал).
Ако се објекти за смештај мобилне телекомуникационе опреме постављају на постојећем објекту (на
крову или фасади што излази из габарита постојећег објекта) могу се градити уз сагласност
власника-корисника објекта а на основу Одобрења за градњу и у складу са законским прописима.
Ако се објекти за смештај мобилне телекомуникационе опреме постављају у зонама које
представљају просторно-културно историјску целину могу се градити на основу одобрења за
градњу, а уз одобрење надлежног Завода за заштиту споменика културе.
Објекат за смештај телекомуникационе опреме мора да има такав положај да не угрожава
прегледност, безбедност и сигурност кретања свих учесника у саобраћају.

Антене које се постављају на фасаде постојећих објеката морају бити у складу са бојом и
архитектонским изгледом фасаде.
Полагање водова се врши у складу са техничким прописима и стандардима, а минимална растојања у
односу на водове и објекте других инфраструктура су као наведена за телемуникационе водове и
објекте.
Базне станице градити по техничким препорукама и стандардима Телеком Србија, непосредни
простор око антенског стуба оградити (20-30m2) и спречити блиску изградњу која ће смањити
ефикасност функционисања (умањити или спречити сигнал).
КДС
Предвидети место за смештај главне станице (ГС). Она може бити смештена у објектима
колективног становања и осталих објеката. Објекти могу бити монтажни и зидани.
Кабловску мрежу за дистрибуцију (РА) и телевизијских сигнала (ТВ) предвидети на исти начин као и
за осталу инфраструктуру. Каблове полагати у исти ров заједно са телефонским водовима или
посебно. Приликом израде КДС исту радити у складу са важећом регулативом.
Пошта
Просторије за смештај опреме могу се сместити у оквиру објекта или могу бити у оквиру посебних
грађевинских објеката. Величина површине за смештај опреме зависи од капацитета опреме.
Грађевински објекти могу бити зидани и монтажни.
Саобраћајнице
У непосредном појасу заштите трасе и објеката постојећих и планираних инфраструктурних система
– државних и општинских путева, као и некатегорисаних путева који повезују изграђене целине у
атару истог и суседних насеља, или чине саобраћајну мрежу насеља, затим железничких пруга,
далековода, оптичких каблова и гасовода успоставља се режим ограничене и строго контролисане
изградње и уређења простора са следећим:
основним правилима:
забрањује се изградња објеката који нису у функцији инфраструктурног система који се
штити, тј. легализација, реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових
привредних, стамбених и других објеката;
у заштитном појасу јавног пута ван насеља, забрањена је изградња грађевинских или других
објеката, осим изградње саобраћајних површина пратећих садржаја;
могу се постављати планиране паралелно вођене трасе осталих инфраструктурних система,
објеката и постројења у инфраструктурном коридору на минималном међусобном растојању
на основу закона и прописа донетих на основу закона, а под условима и на начин који утврди
надлежно јавно предузеће, односно управљач јавног инфраструктурног система;
изводе се потребни радови и спроводе мере заштите окружења од негативних утицаја
инфраструктурног система на животну средину (дрвореди на деоници пута у насељу,
заштитно зеленило, заштитне баријере од буке, каналисање и пречишћавање атмосферских
вода с инфраструктурног система и др.); као и потребне мере заштите инфраструктурног
система (нпр. пута-снегобрани, ветробрани и др.) на удаљењу које се утврђује према условима
безбедног функционисања и одржавања инфраструктурног система;
У ширем појасу заштите трасе и објеката постојећих и планираних инфраструктурних система магистралних, регионалних и локалних путева, железничке пруге, далековода и оптичких каблова и

планираних гасовода успоставља се режим селективне и контролисане изградње и уређење простора
са следећим:
основним правилима:
дозвољава се изградња објеката, тј. легализација, реконструкција и доградња постојећих и
изградња нових објеката у зонама предвиђеним за изградњу овим просторним планом и
одговарајућим урбанистичким планом, с тим да је за повећање густине насељености, индекса
изграђености и заузетости површина, у првом реду за изградњу стамбених и објеката јавних
служби, предуслов предузимање мера заштите на основу процене утицаја и ризика од
инфраструктурног система на животну средину;
сви планирани паралелно вођени инфраструктурни системи који нису постављени у
непосредном појасу заштите смештају се у инфраструктурном коридору на минималном
међусобном растојању на основу закона и прописа донетих на основу закона;
изводе се потребни радови и спроводе мере заштите окружења од негативних утицаја
инфраструктурног система на животну средину (заштитно зеленило, заштитне баријере од
буке, каналисање оборинских вода у депресијама поред инфраструктурног система, и др.), као
и потребне мере заштите инфраструктурног система које нису реализоване у непосредном
појасу заштите;
Предметна траса телекомуникационог вода се претежно води дуж општинских путева.

Услови на локацију од стране Јавних предузећа:
ЈП за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан, Услови за пројектовање број
1499/22-1710 од 10.06.2022.године,
Телеком Србија – Дирекција за технику-Ниш, Технички услови за пројектовање и извођење
радова број Д211-218220/3-2022 од 30.05.2022.године,
ЕПС дистрибуција, Врање – Услови за укрштање и паралелно вођење број 8Т.1.1.0-Д-07.06233092-22 од 06.06.2022.године,
ЈП „Путеви Србије“ Београд – Услови за пројектовање број ЉНП 247 од 06.06.2022.године,
ЈП за комунално уређење Владичин Хан, Услови за пројектовање број 786 од
07.06.2022.године,
Министарство заштите животне средине РС – Обавештење бр. 350-01-00186/2021-03 од
20.12.2021.године - Ова врста објекта се не налази на Листи 1 - пројекти за које се обавезно
израђује процена утицаја и на Листи 2 – пројекти за које се процењује значајан или могућ
утицај на животну средину, те не подлеже процедури процене утицаја,
Завод за заштиту природе Србије, Решење 03 број 021-1804/2 од 05.07.2022.године
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 техничку документацију-идејни пројекат 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, 37/2019, 9/2020 и 52/2021) и Правилником којим се уређује садржина
техничке документације.
Пре издавања решења о одoбрењу за извођење радова неопходно је регулисати правноимовинске односе и извршити пренамену земљишта у грађевинско уколико то није већ
учињено или надлежно Министарство не каже другачије.
Инвеститор је у обавези да прибави техничку документацију и да се посебним електронским
захтевом кроз електронску обједињену процедуру обрати овом одељењу у циљу издавања решења у
складу са чланом 145. 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, 37/2019, 9/2020 и 52/2021).

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 планираних радова, израђено
од стране ПД „SKY TECHNOLOGIES“ доо xxxxxxx, ул. xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, број техничке
документације ИДР-ПОН-Владичин Хан-Г/2022-0 (ГС) и ИДР-ПОН-Владичин Хан-Г/2022-5
(Пројекат телеком. инсталација) од маја, 2022.године.

У оквиру електронске обједињене процедуре надлежни орган је по службеној дужности прибавио
копију плана бр. 952-04-074-11013/2022 од 26.05.2022.године издату од стране Службе за катастар
непокретности Владичин Хан и уверење да на делу локације нема евидентираних подземних и
надземних водова и копија катастарског плана водова за други део локације бр. 952-04-308-290/2022
од 24.05.2022.године издати од стране РГЗ - Одељење за катастар водова Врање, као и услове за
пројектовање и прикључење од стране имаоца јавних овлашћења који су саставни део ових
локацијских услова.

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, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), Правилника о класификацији објеката („Сл.
Гласник РС“, број 22/2015), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Сл. Гласник РС“, број 68/2019), Уредбе о локацијским условима („Сл. Гласник
РС“, број 115/2020), Плана генералне регулације насеља Владичин Хан („Сл. гласник Града Врања
број 11/2021, 35/2021) и Просторног плана општине Владичин Хан („Сл. Гласник Града Врања“, број
25/2021) 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

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Милош Јовановић, д.и.а.

Љиљана Мујагић, дипл. пр. планер

