
Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Општине
Владичин Хан, решавајући по захтеву Mинистарства трговине, туризма и телекомуникација РС, ул. xxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxx, који је поднео пуномоћник ПД „SKY TECHNOLOGIES“ доо xxxxxx, чији је директор Слободан
Лежаја, 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, 9/2020 и 52/2021) и члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Службени гласник РС“, број 68/2019), доноси

 

З А К Љ У Ч А К

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ  захтев Mинистарства трговине, туризма и телекомуникација РС, ул. xxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxx, који је поднео пуномоћник ПД „SKY TECHNOLOGIES“ доо xxxxxxxx, чији је директор Слободан
Лежаја, за издавање локацијских услова 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 2805м и дужине каблова 3030м на кп.бр. 1404, 2759/1, 1245/2, 1245/1, 1243/1, 2749, 817, 2747/1 и
2746 све КО Житорађе и на кп.бр. 3903, 3904/1, 3862/1, 4154, 3667, 4152, 3654, 4153, 4151 и 3330 све КО Доња
Козница, због неиспуњења формалних услова за даље поступање по захтеву.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Mинистарство трговине, туризма и телекомуникација РС, ул. xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx je поднело дана
08.10.2021.године захтев за издавање локацијских услова 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 2805м и дужине каблова 3030м на кп.бр. 1404, 2759/1, 1245/2, 1245/1, 1243/1, 2749, 817,
2747/1 и 2746 све КО Житорађе и на кп.бр. 3903, 3904/1, 3862/1, 4154, 3667, 4152, 3654, 4153, 4151 и 3330 све
КО Доња Козница.

 

Увидом у захтев и приложену докуменатцију утврђено је да подносилац захтева није приложио потребну
документацију прописану Законом и подзаконским актима, односно није приложио следећу документацију:

 

Идејно решење, израђено у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења
техничке контроле документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС“, број 73/2019),

 

Према горе поменутом Правилнику саставни део Идејног решења је и пројекат телекомуникационих
инсталација (5) са општом, текстуалном, нумеричком и графичком документацијом као и прилогом 10, што је
такође дефинисано Правилником. Приложено Идејно решење не садржи наведени Пројекат у форми и садржини
прописаној Правилником, те је потребно у том делу извршити допуну.

 

Након достављања тражене допуне, испуниће се услови за наставак са поступком издавања локацијских услова.

 

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 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-34822-LOC-
1/2021, заводни број IV 350-110/2021-03 дана 13.10.2021.године.

 

САМОСТАЛНИ САВЕТНИК                                           РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

    Милош Јовановић, д.и.а.                                     Љиљана Мујагић, дипл.просторни планер
                                                                                     


