Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду и локални економски развој
Број: ROP-KUR-12577-LOCA-4/2018
Дана: 27.07.2018. године
Куршумлија
Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Општине Куршумлија,
поступајући по захтеву који је поднео: Здравствена установа апотека ''ДЕНТАЛ'' Куршумлија (ПИБ:
108762147), преко пуномоћника: Бојана Вукадиновић из Прокупља, (ЈМБГ:0104971738510), ул. Југ
Богданова бр.113/27, за измену локацијских услова издатих од стране овог одељења дана:
21.06.2018.године под бројем: ROP-KUR-12577-LOCН-2/2018 за доградњу пословно-стамбеног
објекта на катастарској парцели брoj: 4954/1 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, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 15. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем (''Сл. гласник РС'' бр.113/2015, бр.96/2016 и 120/2017) издаје:
ИЗМЕНУ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА
за доградњу и реконструкцију постојећег пословног објекта спратности ''П''
у пословно-стамбени објекат нове спратности: ''П+1+Пк'',
у улици Немањина на катастарској парцели број: 4954/1 КО Куршумлија

Измена локацијских услова број: ROP-KUR-12577-LOCН-2/2018 од 21.06.2018. године врши се
у следећим деловима:
1)
III ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ - Прикључци на инфраструктуру, који се односи
на прикључак на електродистрибутивну мрежу, и сада гласи:
''-Прикључак на електродистрибутивну мрежу: ....... Постојећа два прикључка:
- двотарифно бројило број: 50-428 0210689-0
- двотарифно бројило број: 50-428 0191064-4'';
2)
V УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРУ,
у коме се брише тачка 5. ''ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА'' Д.О.О. Београд, Огранак ЕД ПРОКУПЉЕ: Услови
за пројектовање и прикључење, број: Д.10.20.-156195/3-18 од 13.06.2018. године и сада гласи:
''Саставни део локацијских услова су:
1. ''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА'', а.д.Београд: Услови од 01.06.2018.године, деловодни број: А334224051/3-2018; број из ЛКРМ:31;
2. ЈПКД ''ТОПЛИЦА'' Куршумлија: Технички услови за пројектовање и прикључење на систем
водоснабдевања, број: 653 од 13.06.2018.године;
3. ЈПКД ''ТОПЛИЦА'' Куршумлија: Технички услови за пројектовање и прикључење на систем
одвођења отпадних вода, број: 654 од 13.06.2018.године;
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4. МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ, СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ, УПРАВА ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ: Обавештење број: 2307-4 од 13.06.2018.године и
5. ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ НИШ: Услови за предузимање мера
техничке заштите, број: 687/2 од 15.06.2018.године.''
3)
VI ПРЕТХОДНИ УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ,
у коме се брише претходни услов за издавање решења о грађевинској дозволи о закључивању уговора
о изградњи недостајуће инфраструктуре са "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак
Електродистрибуција Прокупље о изградњи недостајуће електроенергетске мреже и сада гласи :
''Претходни услов за издавање решења о грађевинској дозволи је закључивање уговора о
изградњи недостајуће инфраструктуре са:
- ЈПКД ''Топлица'' из Куршумлије о изградњи недостајуће водоводне мреже и
- ЈПКД ''Топлица'' из Куршумлије о изградњи недостајуће канализационе мреже.''
У осталим деловима Локацијски услови ROP-KUR-12577-LOCН-2/2018 од 21.06.2018. године
остају на снази.
Саставни део измене локацијских услова је Идејно решење – Пројекат архитектуре за
реконструкцију и доградњу постојећег пословног објекта спратности ''П'' у пословно стамбени објекат
нове спратности ''П+1+Пк'' к.п. 4954/1 КО Куршумлија, израђено од стране пројектанта: Атеље за
пројектовање ''VUK Inženjering'', ул. Ратка Павловића бр.14/10, Прокупље, број техничке
документације: 213/IDR-А-18, Прокупље, март, 2018, које је оверено потписом и печатом одговорног
пројектанта: Бојана Т. Вукадиновић, дипл.инж.грађ, лиценца бр. 317 8389 04, које је подносилац
захтева приложио у поступку за измену локацијских услова број: ROP-KUR-12577-LOCA-4/2018.
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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