РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПРИБОЈ
ОПШТИНСКА УПРАВА
-Одељење за урбанизам, грађевинарство,
комунално-стамбене и имовинско-правне послове
ROP-PRI-18975-LOC-1/2019
Датум: 18.07.2019.год.
Прибој
Општинска управа Прибој-Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално
стамбене и имовинско правне послове, на захтев Удовичић Милоја из Прибоја, преко
пуномоћника Танасковић Раде из Прибоја, а на основу члана 53а. став5. и члана 57. став 5.
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“ бр.35/15,114/15 и 117/17), члана 12. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“
бр.113/15, 96/16 и 120/17) и Плана генералне регулације градског подручја Општине
Прибој ( „Сл.лист Општине Прибој“ , бр. 6/13 и 2/16) издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
постављање зимске баште уз постојећи локал у Прибоју, улица Лимска,
КП 1887/11 К.О. Прибој
Сасатавни део ових локацијских услова чине услови за прикључак на комуналну
инфраструктуру-сагласности:
- Сагласност за прикључак на водовод и канализацију број 1333 од 16.07.2019.год. издати
од ЈКП „Услуга“ Прибој
-Услови за пројектовање и прикључење од Електропривреда Србије, "ЕПС Дистрибуција
"д.о.о. Београд, огранак Електродистрибуција Ужице, бр. 8М.1.0.0-Д-09.-21.-216707-19 од
09.07.2019..год.
- 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: 311482/3-2019 од
15.07.2019.године,
На основу увида у приложено идејно решење, услове и сагласности имаоца јавних
овлашћења и ПГР градског подручја општине Прибој ,утврђено је да постоје локацијски
услови за издавање решења о одобрењу радова по члану 145. Закона о планирању и
изградњи.
Локацијски услови престају да важе, ако инвеститор у року од 12 месеци од дана
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 објављивања ових услова.
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА,
Елвис Мујовић, дипл.инж.грађ.

