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ГРАД ВРАЊЕ, поступајући по захтеву Града Врања, Матични број: 07179715, ПИБ:
100548456, ул. Краља Милана, бр. 1, Врање, поднетог преко пуномоћника Ане Ђерић, ЈМБГ:
3108980747014, ул. Косте Стаменковића бр. 4, Врање, за измену локацијских услова, на
основу члана 8., 8ђ. и 53а.-57. Закона о планирању и изградњи (,,Сл. гласник РС”, бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-
одлука УС, 132/14, 145/15, 83/18, 31/19, 37/19-др. Закон, 9/20 и 52/21), Уредбe о локацијским
условима (,,Сл. гласник РС“ број 115/20), Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/19), члана 146. Закона о општем
управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), у складу са
Просторним планом града Врања („Службени гласник града Врања“ бр. 18/18 и 36/20-
исправка), доноси:

ЗАКЉУЧАК

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Града Врања, Матични број: 07179715, ПИБ: 100548456, ул. Краља
Милана, бр. 1, Врање, поднет преко пуномоћника Ане Ђерић, ЈМБГ: 3108980747014, ул.
Косте Стаменковића бр. 4, Врање, за измену локацијских услова бр. ROP-VRE-44302-LOC-
1/2021 од 24.12.2021. године, као непотпун.

Образложење

Град Врање, Матични број: 07179715, ПИБ: 100548456, ул. Краља Милана, бр. 1, Врање,
поднео је преко пуномоћника Ане Ђерић, ЈМБГ: 3108980747014, ул. Косте Стаменковића бр.
4, Врање, захтев за измену локацијских услова бр. ROP-VRE-44302-LOC-1/2021 од
24.12.2021. године, за изградњу изградњу фекалне канализационе мреже у селу Горњи
Вртогош, категорије објекта „Г“, класификационе ознаке 100% - 222311 (спољна
канализациона мрежа), на катастарским парцелама број 1387, 1386, 3845, 1759, 3844, 2158,



2131, 3843, 3851, 3847, 1895, 2294, 2167, 2176, 3843, 3853, 3841/1, 2095, 2106, 2098, 1207,
3853, 3842, 2384, 2370, 2369, 3602/1, 3839, 2594, 2524 КО Горњи Вртогош и 1723 КО Доњи
Вртогош, у Врању, у оквиру Просторног плана града Врања.

За потребе пројектовања и прикључења, по службеној дужности прибављени су следећи
услови:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА: ЈВП СРБИЈА ВОДЕ, ROP-VRE-44302-LOCA-4-HPAP-1/2023;

 

Чланом 53а. Закона о планирању и изградњи прописано је да локацијски услови садрже све
урбанистичке, техничке и друге услове и податке потребне за израду идејног пројекта,
пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, у складу са овим законом и издају
се за катастарску парцелу која испуњава услове за грађевинску парцелу.

Чланом 8. став 3. Закона о планирању и изградњи прописано је да се измена локацијских
услова спроводи у обједињеној процедури.

Чланом 3. став 1. и 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем прописано је да се обједињена процедура, односно одређене фазе
обједињене процедуре покрећу пред надлежним органом попуњавањем одговарајућег
захтева, односно пријаве кроз ЦИС, који се потписује квалификованим електронским
потписом, те да сва акта која доносе, одосно размењују, надлежни орган и имаоци јавних
овлашћења у обједињеној процедури и/или ради употребе у тој процедури, као и други
документи које подносилац захтева, надлежни орган и имаоци јавних овлашћења достављају
у обједињеној процедури, достављају се у форми електронског документа, у pdf формату,
потписаном квалификованим електронским потписом.

Чланом 6. наведеног Правилника прописано је да се поступак за издавање локацијских
услова покреће подношењем захтева надлежном органу кроз ЦИС, те да се уз захтев
прилаже идејно решење израђено у складу са правилником којим се уређује садржина
техничке документације и доказ о плаћеној административној такси за подношење захтева и
накнади за Централну евиденцију.

Увидом у достављени захтев и прилоге, утврђено је да за поступање нису испуњени услови,
односно да је потребно:

- У допису Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар
„Морава“ Ниш, бр. 3450/ 1, од 17.03.2023. године, наведени су следећи разлози за
одбацивање захтева:

„ - Траса фекалне канализационе мреже се налази на катастарској парцели број: 3853,
К.О. Горњи Вртогош, Вртогошка река и то од „Š 97, Š 96, Š 95, Š 94, Š 93, Š 92, до Š 91“
у дужини од неких 250м.

- Потребно је поменуту трасу изместити ван водног земљишта на удаљености од обале
водотока минимално 5,00 m, где нема видљивих трагова рушења обале и ерозије дна.

- Уколико није могуће изградити фекалну канализациону мрежу ван водног земљишта
на катастарској парцели број: 3853 К.О. Горњи Вртогош, потребно је урадити
хидролошку студију предметне реке са уцртаним урезом стогодишње велике воде (Q1) и
трасу фекалне канализационе мреже пројектовати ван њега. “

 



Чланом 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем прописано је да ће захтев за издавање локацијских услова одбацити закључком и када
идејно решење не садржи податке потребне за издавање локацијских услова, уз навођење
свих недостатака, односно разлога за одбацивање, не упуштајући се у оцену техничке
документације у складу са одредбом члана 8ђ Закона.

Чланом 12. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем прописано је да, ако ималац јавних овлашћења достави надлежном органу
обавештење да не може да изда услове за пројектовање и прикључење због недостатака у
садржини идејног решења достављеног уз захтев за издавање локацијских услова, надлежни
орган без одлагања одбацује захтев за издавање локацијских услова у складу са чланом 8.
став 2. Правилника.

На основу овако утврђеног чињеничног стања стекли су се услови за примену цитираних
прописа, те је одлучено као у диспозитиву.

Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашени захтев
најкасније у року од 30 дана од дана објављивања овог акта, не доставља документацију
поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу и друге
накнаде које је већ доставио, односно платио у поступку у коме је тај акт донет.

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног
захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног
плаћања административне таксе, односно накнаде.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити приговор
Градском већу Града Врања у року од три дана од дана достављања, таксиран са 470,00
динара административне таксе, уплатом на жиро рачун: 840-742341843-24 са позивом на
број 97/47-114, а преко овог надлежног органа кроз Централни информациони системи
(ЦИС).

 

Обрадила: Мирјана Ђорђевић, дипл.инж.арх.

Контролисала: 
ШЕФ ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ 
Јована Антић, дипл.инж.арх.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Сања Златковић, дипл.правник

Локацијске услове доставити:  
1. Подносиоцу захтева, 
2. Грађевинској инспекцији, 
3. Архиви Градске управе Града Врања.


