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Ц р н а  Т р а в а 

 

           Општинска управа општине Црна Трава, Одељење за урбанизам, грађевинске, 

комунално-стамбене, инспекцијске и имовинско-правне послове, решавајући по  

захтеву „VMHE ENERGYI“, д.о.о.Владичин Хан, ул Градимира Михајловића, бр. 4, 

преко пуномоћника Бранислава Ромчевића из Београда, за издавање локацијских 

услова, на основу члана 53а, 54, 55, 56.и 57. Закона о планирању и изградњи 

(,,Службени гласник РС,, број 72/09,81/09- исправка 64/10-УС, 24/2011, 121/12, 132/14 и 

145/14), Правилника о класификацији објеката („Сл. гласник РС“ бр. 22/2015), Уредбе о 

локацијским условима („Службени гласник РС“, бр. 35/15), Уредбе о изменама и 

допунама Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“ 114/2015), 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ( 

„Службени гласник РС“,  број 113/2015 и 96/2016) , у складу са Изменама и допунама 

просторног плана општине Црна Трава 2009-2024, издаје, 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ  УСЛОВЕ 

       За  изградњу  мале хидроелектране „Влајница“, на Големој реци у општини Црна 

Трава, на катастарским парцелама бр. 2480, 2438 и 3346, катастарска општина 

Млачиште, општина Црна Трава. 

        

       Увидом у плански документ „ Измене и допуне просторног плана општине Црна 

Трава 2009-2024 “, одлука бр.06-96/2015-01,од 30.03.2015, (,,Службени гласник града 

Лесковца“ , бр.6, од 06.04.2015.)., а у складу са чланом 7. став 2. Уредбе о локацијским 

условима „Службени гласник РС“, бр.35/2015 и 114/2015, није могуће дозволити 

изградњу предметног објекта у складу са поднетим захтевом. 

          

       Планским документом „Измене и допуне просторног плана општине Црна Трава 

2009-2024“ није предвиђена изградња МХЕ „Влајница“, на Големој реци, на територији 

општине Црна Трава, нити се налази у катастру малих хидроелектрана. 

       

       У складу са планским документом „Измене и допуне просторног плана општине 

Црна Трава 2009-2024 “, за изграду објеката малих хидроелектрана обавезна је израда 

Урбанистичког пројекта. 

       На основу ових локацијских услова , Инвеститор не може поднети захтев за 

издавање Решења о грађевинској дозволи. 

           

       УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: На издате локацијске услове се може 

поднети приговор надлежном општинском већу, општине Црна Трава, у року од три 

дана од дана достављања локацијских услова. 

       

  Саветник за грађевинске послове, послове    

 урбанизма, планирања и уређења простора,                                    Руководилац одељења,  

 

  Зоран Милчић, дипл.инж.грађ.                                              Милча Савић, дипл.грађ.инж. 
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