Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду и локални економски развој
Број: ROP-KUR-4512-LOCА-6/2018
Дана: 06.06.2018. године
Куршумлија
Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Куршумлија,
поступајући по захтеву: Славиша Аксентијевић из Куршумлије, улица Косовска бр. 63 (ЈМБГ:
2802968734411), поднетог преко пуномоћника: Стојан Тасић из Ниша, ул. Николе Пашића бр.67/5,
Медијана, за измену локацијских услова издатих од стране овог одељења дана: 25.04.2018.године под
бројем: ROP-KUR-4512-LOC-3/2018 за изградњу пословно-стамбеног објекта спратности П+2, у улици
Косовска бр.34, на катастарској парцели број:4828 КО Куршумлија, на основу члана 8.ђ) и 53.а) Закона
о планирању и изградњи (,,Сл. гласник РС'', бр. 72/09 и 81/09 - исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12,
42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), члана 15. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем (''Сл. гласник РС'' бр.113/2015, бр.96/2016 и 120/2017) и
члана 9. Уредбе о локацијским условима (''Сл.гласник РС'' бр.35/2015, 114/2015 и 117/2017) издаје:
ИЗМЕНА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА
за изградњу пословно-стамбене зграде, спратности: П+2 у улици Косовска бр. 34,
на катастарској парцели број: 4828 КО Куршумлија

Измена локацијских услова: ROP-KUR-4512-LOC-3/2018 од 25.04.2018. године врши се у делу:
III ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ - Прикључци на инфраструктуру, који се односи на услове
прикључења објекта на електродистрибутивну мрежу, који сада гласи:
-Прикључак на електродистрибутивну мрежу: ................ Према условима ЕПС Дистрибуција,
Огранак ЕД Прокупље,
број: 141664/3-18 од 01.06.2018.године.
У складу са наведеним условима, у моменту издавања услова не постоји изграђена
електроенергетска инфраструктура потребног капацитета на предметном локалитету. Да би се
омогућило прикључење објекта потребно је изградити нову ТС 10/0,4 kV са изградњом новог 10kV
вода са НН расплетом, обезбедити локацију новопројектоване ТС 10/0,4 kV , као и коридор за
изградњу подземног прикључног 10kV вода са НН расплетом, односно изградња објекта није могућа
без испуњења следећих додатних услова:
1. Прибављање неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину за потребе уређења
површина јавне намене у складу са чланом 99. Закона о планирању и изградњи за потребе
изградње недостајуће инфраструктуре;
2. Закључивања уговора о успостављању права службености између власника послужног добра и
имаоца јавног овлашћења ''ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција
Прокупље, ради постављања и приступа електроенергетским објектима на парцели власника
послужног добра;
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3. Закључивање Уговора о изради инвестиционо-техничке документације између инвеститора и
имаоца јавног овлашћења "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција
Прокупље, ради решавања имовинско-правних односа и остале документације у складу са
Законом, за изградњу електродистрибутивне мреже ван или у оквиру обухвата важећег
планског документа;
4. Закључивања уговора о изградњи недостајуће електроенергетске инфраструктуре између
имаоца јавног овлашћења ''ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција
Прокупље и инвеститора.
У осталим деловима Локацијски услови ROP-KUR-4512-LOC-3/2018 од 25.04.2018.године
остају на снази.
Саставни део измене локацијских услова чине:
- ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ – пројекат архитектуре пословно стамбеног објекта у Куршумлији на
к.п.бр. 4828 КО Куршумлија, израђено од стране: Пројектни биро ''ПРОСТОР'' Крушевац, ул.
Цанкарева бр.14/27, Крушевац, број техничке документације:32/18-ИДР, Крушевац, мај 2018, које је
оверено потписом и печатом одговорног пројектанта: Стојан Тасић, дипл.инж.арх. лиценца бр. 300
F666 07 и
- УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ број: Д.10.20.-141664/3-18 од 01.06.2018.
године, издати од стране имаоца јавних овлашћења:''ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА'' Д.О.О. Београд, Огранак
ЕД ПРОКУПЉЕ.

Измену локацијских услова доставити:
1. Подносиоцу захтева,
2. Имаоцима јавних овлашћења:
-''ЕПС Дистрибуција'' д.о.о., Београд, Огранак ЕД Прокупље,
3.Регистратору ради објављивања,
4.Уз досије предмета.

Обрадила:
Саветник на пословима из области урбанизма и обједињене процедуре:
Наташа Ђуровић, дипл.грађ.инж.

ШЕФ ОДЕЉЕЊА:
Снежана Радовић дипл. економиста
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