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П Р И Б ОЈ
Општинска управа Прибој-Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално
стамбене и имовинско правне послове, на захтев ЈП Топлана Прибој, ул. 12. Јануара број
5, преко пуномоћника Вишње Вушковић Минић из Београда, 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 ,145/14,
83/18 и 31/19 ), члана 7. Уредбе о локацијским условима („Сл.гласник РС“ бр.35/15, 114/15
и 117/17), члана 10. 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,
2/16 и 7/18) издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
за КП 1822/2 КО Прибој, ради изградње котларнице на дрвну биомасу и лако лож уље
Плански основ : План генералне регулације градског подручја Општине Прибој
( „Сл.лист Општине Прибој“ , бр. 6/13, 2/16 и 7/18) ,
Категорија објекта: В
Класификациони број: 125103
Услови за пројектовање и прикључење:
-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. 8M.7.0.0.-D.09.21.-265886/1-2019 од 23.08.2019.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: 379551/3-2019 ЕХ од
26.08.2019.године.
- Сагласност бр.1492 од 22.08.2019.год. издати од ЈКП „Услуга“ Прибој
-Услови ЈП за уређење грађевинског земљишта и развој Прибоја број 663/19 од
21.08.2019.године.
- Услови у погледу мера заштите од пожара и експлозије 09.25 број 217-3-22/628-2019 од
29.08.2019. године издати од МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне
ситуације Пријепоље,
- Услови за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозије са
овереним ситуационим планом 09.25 број 217-3-23/638-2019 од 29.08.2019. године издати
од МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације Пријепоље,
- Технички услови за прикључак топлане бр. од 29.08.2019.год. Издати од ЈП „Топлана
Прибој“

На основу увида у идејно решење и ПГР Прибој , не постоје локацијски услови
за издавање грађевинске дозволе. Одредбама о спровођењу ПГР-а, за изградњу објеката
инфраструктуре обавезна је израда урбанистичког пројекта, који заједно са ПГР чини
плански основ за издавање локацијских услова.
На ове локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу Општине
Прибоју року од три дана од дана објављивања ових услова.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА,
Елвис Мујовић, дипл.инж.грађ.

