
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ПРИБОЈ

ОПШТИНСКА УПРАВА

-Одељење за урбанизам, грађевинарство,

комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Број: ROP-PRI-17181-LOCA-1/2021

Датум: 13.12.2021.год.

П р и б о ј

 

Општинска управа Прибој-Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове, захтев
Полиестер група д.о.о. Прибој из Прибоја, ул. 12. Прибојске чете бр.44, МБ 07219539 , ПИБ 101204774, преко пуномоћника Мирјане
Милекић из Београда, а на основу члана 53а. став 5. и члана 57. став 1. и 4. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.72/09
, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 43/13-УС ,50/13-УС, 98/13-Ус , 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-други закон, 9/20 и
52/21), члана 16. Уредбе о локацијским условима („Сл.гласник РС“ бр.115/2020), члана 15 . Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“ бр.68/19) издаје:

 

                                                                         ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за КП.бр. 3384, 4063/1 (водозахват), 3592 (машинска зграда), 3386, 3389, 3391, 3392, 3393, 3548, 3549, 3551, 4063/1, 3554, 3555, 3556,
3558, 3560, 3562/1, 3562/2, 3582/2, 3582/1, 3583, 3585, 3589, 3588, 3590/2, 3590/1, 3591, 3592 (деривациони цевовод) све KO Сочице,

због измена у току изградње МХЕ „Нова Варош“ на реци Поблаћници у Прибоју , Крајчиновићи

Плански основ : Просторни плана Општине Прибој („Сл.лист Општине Прибој“, бр. 2/12) , Урбанистички пројекат МХЕ „Нова
Варош“ на реци Поблаћници у насељу Крајчиновићи у Општини Прибој (Потврда 03 бр.350-34/2021 од 16.11.2021.год.)

Подаци о локацији :

Врста и намена земљишта према просторном плану и урбанистичком пројекту:

Водозахват:

КП 3384 КО Сочице

Врста земљишта Остало земљиште ван грађевинског подручја,

Планирана намена Пољопривредно земљиште

 

КП 4063/1 КО Сочице

Врста земљишта Остало земљиште ван грађевинског подручја,

Планирана намена Водно земљиште

Машинска зграда:

КП 3592 КО Сочице

Врста земљишта Остало грађевинско земљиште,

Планирана намена МХЕ-машинска зграда

Деривација:

КП 3386, 3391, 3548, 3549, 3551, 3554, 3555, 3556, 3558, 3582/1, 3582/2, 3583, 3588, 3589, 3590/1, 3590/2 све КО
Сочице

Врста земљишта Остало земљиште ван грађевинског подручја

Планирана намена Пољопривредно земљиште



 

КП 3389, 3392, 3562/1, 3562/2, 3585, 3591, све КО Сочице

Врста земљишта Остало земљиште ван грађевинског подручја

Планирана намена Шумско земљиште

 

КП 3393, 3560 КО Сочице

Врста земљишта Јавно земљиште ван грађевинског подручја

Планирана намена Некатегорисани пут

 

КП 4063/1 КО Сочице

Врста земљишта Остало земљиште ван грађевинског подручја,

Планирана намена Водно земљиште

 

КП 3592 КО Сочице

Врста земљишта Остало грађевинско земљиште,

Планирана намена МХЕ-машинска зграда

 

Приступ јавној саобраћајној површини: директно на ОП 001

КП 3592 КО Сочице испуњава услов за грађевинску парцелу

Подаци о планираном објекту:

Водозахват 215201-Бране и сличне конструкције зазадржавање воде за потребе хидроелектрана

Бетонски преградни
праг

дужина 11,50м

максимална ширина 2,90м

конструктивна висина 2,70м

површина у основи 31,17м2

Таложница

дужина 20,25м

максимална ширина 5,15м

конструктивна висина 5,40м

површина у основи 31,17м2

Рибља стаза

дужина 18,90м

максимална ширина 1,50м



конструктивна висина 4,08м

површина у основи 28,42м2

Инсталисани проток 1,05m/s

Максимална пропусна моћ 65,83m/s

 

Деривациони
цевовод 222210-Локални цевовод за дистрибуцију воде

Технички подаци

називни пречник 900мм

класа притиска PN6

конструктивна висина 2,70м

начин полагања укопан у земљу

дужина у основи 2.625.9м

укупан пад 44,8м

највиша кота врха цеви 633,11мнм

најнижа кота врха цеви 592,13мнм

број преломних тачака 34

Материјализација GRP

 

Машинска зграда
230201-Објекти и опрема
за производњу
електричне енергије –
хидроелектране

површина грађевинске парцеле 0.17.98ha

укупно БРГП надземно 72,00м2

укупна нето површина 56,59м2

површина под објектом-заузетост 72,00м2

спратност Пр+0

проценат зелених површина 82,35%

индекс заузетости 4,00%

индекс изграђености 0,04

Услови грађења објекта :

Етапност градње: у једној фази

Услови за пројектовање и прикључење-сагласности:

Раније прибављени посебни услови, мишљења и сагласности:



- Решење Министарства енергетике развоја и заштите животне средине, бр. 312-01 00149/2012-04, од 18.04.2013.год

- Решење о издавању водних услова, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, бр. 325-
05-00131/2012-07 од 01.10.2012.год.

- Мишљење Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Пријепољу, 07/25
бр. 217-3-13/264-2012 од 15.05.2012.год.

- Решење Општинске управе Прибој-Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове да
није потребна процена утицаја на животну средину, 03/1 број 501-120 од 26.12.2012.године.

- Мишљење оператора дистрибутивног сисстема од ЈП ЕПС-ЕД „Електросрбија" д.о.о. ЕД Ужице, Погон Прибој, бр. 1495 од
05.09.2012.год.

- Решење о условима заштите природе од Завода за заштиту природе Србије 03 бр. 020-819/2 од 24.04.2012. године

- Технички услови за изградњу мале хидроелектране бр.171- 151046/2 ММ од 29.05.2012.год. издати од Телеком Србија ,Дирекција за
технику“, Извршна јединица Ужице/Пријепоље
- Решење о мерама техничке заштите Завода за заштиту споменика културе Краљево број 376/2 од 15.05.2012.год.

- Мишљење број 535 од 02.04.2012. год. од ЈКП Услуга Прибој

- Обавештење Министарства одбране – Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру Инт.број 1741-4 и 1741-5 од
15.06.2012.године.

- Решење ЈП Дирекција за изградњу града Прибоја број 483/2012 од 21.06.2012.године.

- Решење о стицању статуса привременог повлашћног произвођача,  бр: 312-01-00359/2019-06 од 31.07.2019. године издато од
Министарства рударства и енергетике

- Решење о одобрењу за прикључење бр: 01000-0801- 88520/1-21 од 18.03.2021. године издато од Електродистрибуција Србије.

Сада прибављени услови:

- Обавештење ЈВП „Србијаводе“број 6853 од 06.07.2021. године

- Технички услови издати од А.Д. „Телеком Србија“, ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ , Сектор за фиксну приступну мрежу, Служба за
планирање и изградњу мреже Крагујевац ,Одељење за планирање и изградњу мреже Ужице, Пријепоље број: 249158/3-2021 ДР од
25.06.2021.године.

- Решење Завода за заштиту природе Србије 03 бр. 021-1955/4 од 06.08.2021.године,

-Услови за предузимање мера техничке заштите издати од Завода за заштиту споменика културе Краљево број 692/2 од
24.06.2021.године.

- Услови за пројектовање-сагласност ЈП за уређење грађевинског земљишта и развој Прибој, број 17181/2021 од 10.12.2021.године.

Мере заштите:

Заштита од елементарних непогода Заштитга од пожара

Заштита животне средине:

складу са постојећим проп.

складу са постојећим проп.

У складу са постојећим проп.

На основу увида у идејно решење, услове имаоца јавног овлашћења и ПГР градског подручја општине Прибој, ПОСТОЈЕ локацијски
услови за издавање измењене грађевинске дозволе.

Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са овим условима, за
катастарску парцелу-парцеле за коју је поднет захтев.

На ове локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу општине Прибој у року од три дана од дана пријема ових
услова.

Наплаћена је општинска административна такса у износу од 50.000,00 РСД у складу са тарифним бројем 12. Одлуке о локалним
административним таксама ( „Сл. лист Општине Прибој“број 3/09, 6/09, 1/10 , 4/10 и 7/11),

 

                                                                                                                                                РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА,

                                                                                                                                                               Елвис Мујовић


