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Љ И Г
Одељење за општу управу Општинске управе општине Љиг, решавајући по захтеву за измену
локацијских улова овлашћеног лица Дарка Кулинчевић (ЈМБГ: 2708976770013) из Ваљева, ул. Шеста
Личка 40/а испред овлашћеног предузећа „ТЕХНОПЛАН014“ д.о.о. из Ваљева, ул. Шеста Личка 40/а, у
име инвеститора Предузећа за унутрашњу и спољну трговину и пружање услуга "МИГРОС" д.о.о.
(МБ:07540213, ПИБ:103412016), Београд, Врачар, ул. Пожаревачка бр. 17, а на основу чл. 53.а, 54, 55, 56.
и 57. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 –одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и
145/2014), Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“ број 35/2015 и 114/2015) и чл. 15. и 26.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС" бр.
113/2015 и 96/2016) доноси:

ИЗМЕНУ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА
за кат. парцелу бр. 2085 у К.о. Славковица
а з а израду техничке документације - сепарата измене грађевинске дозволе

за пословни објекат - фабрику флаширане воде
Локацијски услови издати под бројем 02бр.350-2/2010 године дана 21.04.2010. године допуњују се
следећим условима имаоца јавних овлашћења:
1. Условима у погледу мера заштите од пожара и експлозија издати од стране Одсека за
превентивну заштиту, Одељење за ванредне ситуације у Ваљеву, Сектора за ванредне ситуације
МУП –а Републике Србије, под бројем 09/10/2 број 217-16083/17 од 27.11.2017. године, којима
је утврђено да нема посебних услова у погледу мера заштите од пожара, као и да је у фази
пројектовања и изградње предметног објекта са свим припадајућим инсталацијама, опремом и
уређајима, потребно применити мере заштите од пожара утврђене важећим законима,
техничким прописима, стандардима и другим актима којима је уређена област заштите од
пожара;
2. Обавештењем ЈВП „Србијаводе“ Београд, ВПЦ „Сава-ДУнав“, издато под бројем 1-6577 од
21.11.2017. године, да, обзиром да се измене на објекту у односу на стање у постојећој
грађевинској дозволи (број 351-26/2011 од 29.06.2011. године, издата од стране општинске
управе Љиг) односе само на смањење површине објекта и измену распореда појединих
просторија, док техничка документација која се односи на објекте за захватање, коришћење
и испуштање отпадних вода на комплексу фабрике за флаширање воде, на коју је
исходовано Решење о издавању водне сагласности (број 325-04-365/2011-07 од 28.06.2011.
године, издата од стране Министраства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде
– Републичка дирекција за воде) остаје непромењена, односно нема промене утицајa на
водни режим, нема потребе за издавањем нових Водних услова за потребе измене
грађевинске дозволе.

Инвеститор је преко овлашћеног лица поднео захтев за измену локацијских услова због
израде пројектне документације за исходовање решења о измењеној грађевинској дозволи за
пословни објекат – фабрику флаширане воде, категорије објекта Г и класе објекта 125103,
на катастарској парцели бр. 2085 у К.о. Славковица.

Измењени локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека грађевинске дозволе
издате у складу са овим условима
На измењене локацијске услове подносилац захтева може изјавити приговор надлежном
Општинском већу, преко Одељења за општу управу општинске управе општине Љиг, у року од 3 дана
од дана њиховог достављања, таксиран са 150,00 динара административне таксе.
Доставити:
•
•
•
•

Подносиоцу захтева;
Грађевинској инспекцији
Имаоцима јавних овлашћења
Надлежној служби ради објављивања на интернет страници надлежног органа
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