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П Р И Б ОЈ

Општинска  управа  Прибој-Одељење  за  урбанизам,  грађевинарство,  комунално
стамбене и имовинско правне послове, на захтев Тошић Мирка из Прибоја,   а на основу
члана  53а.  став  5,  члана  55.-57.  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 и
145/14),  члана 9. Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС" број 35/2015), члана
12.  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре  електронским  путем
(„Сл.гласник РС“ бр.113/15) и   Просторног плана Општине Прибој  („Сл.лист Општине
Прибој“ , бр. 2/12) издаје:      

                            
                   ЛОКАЦИЈСКЕ  УСЛОВЕ      

за КП 59/1 КО Рача, ради изградње економског објекта
 који се прикључује на  ДЕЕС и водовод и канализацију

Плански основ:        Просторни план Општине Прибој 
       („Сл.лист Општине Прибој“ , бр. 2/12)

Подаци о локацији :
Катастарска парцела:        КП 1857 59/1 КО Рача,  П= 18.960,00 
Место локације:        Прибој, потес Луке
Врста земљишта: остало земљиште ван грађевинског реона
Планирана намена: пољопривредно земљиште 
Грађевинска парцела испуњава услов за грађевинску парцелу
Подаци о планираном објекту:
Тип објекта: слободностојећи
Категорија објекта: А
Клсификација: 127121 
Намена објекта: Зграда за смештај пољопр. производа
Спратност: Пр
БРГП: 30,00 м2
Укупна нето површина: 27,84 м2
Површина под објектом: 30,00 м2

Услови за прикључак на комуналну инфраструктуру-сагласности:

-Услови за прикључење на ДС електричне енергије издати од Оператор дистрибутивног 
система "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о. Београд,  ОДС огранак Ужице, ЕД Ужице погон 
Прибој,  бр. 28/14/2017 од 10.04.2017.год. 

- Потврда о постојању техничких услова за прикључак на водовод и канализацију бр.625 
од 10.04.2017.год.  издати од ЈКП „Услуга“ Прибој

 На основу увида у идејни пројекат  и Просторни  план Општине Прибој, постоје 
локацијски услови за издавање решења о одобрењу радова по члану 145. Закона.

Локацијски услови престају да важе, ако инвеститор у року од 12 месеци од дана
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пријема овог акта, не поднесе захтев за издавање решења о одобрењу радова по члану 145.
Закона.

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

ОПШТИНСКА УПРАВА ПРИБОЈ
Одељење за урбанизам,грађевинарство, комунално-стамбене 

и имовинско-правне послове број: ROP-PRI-7907-LOC-1/2017  од 20.04.2017. године

 

                                                                         РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА,     

                                             ___________________________

                                                Елвис Мујовић, дипл.инж.грађ.
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