Општинска управа општине Ариље, поступајући по захтеву ЈП Дирекција за изградњу
Ариље, 01 бр. 353‐4/15 од 24.03.2015.г., за измену локацијских услова за доградњу комуналне
инфраструктуре – водовода у насељу Миросаљци (01 број 353‐4/15, 12.03.2015.год.), на основу
члана 53.а и 57. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09 ‐ исправка,
64/10 ‐ одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 ‐ одлука УС, 50/13 ‐ одлука УС, 98/13 ‐ одлука УС, 132/14 и
145/14), а у складу са Просторним планом општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље"
бр. 5/11), врши

ИЗМЕНУ
ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА
За доградњу међумесног регионалног система „Рзав“ за снабдевање водом насељеног места
Миросаљци, Ариље са 3 нова крака, потребни за израду пројекта за грађевинску дозволу и
пројекта за извођење, у складу са Просторним планом општине Ариље („Службени гласник
општине Ариље“), издатих од овог органа 01 број 353‐4/15 од 12.03.2015.год.
Измена се врши у првом пасусу Локацијских услова тако што се број 1510 мења бројем 1608.
У свему осталом издати Локацијски услови 01 број 353‐4/15 од 12.03.2015.год. остају на снази.
О б р а з л о ж е њ е:
ЈП Дирекција за изградњу Ариље, са седиштем у Ариљу, ул. Светог Ахилија 53, поднело је
24.03.2015.г. захтев за измену издатих Локацијских услова 01 број 353‐4/15 од 12.03.2015.год. и
то да се уместо парцеле бр. 1510 изврши замена парцелом 1608. Уз захтев су приложили
пропратни акт РГЗ РС СКН Ариље бр. 952‐01‐13/2015 од 20.03.2015.г. , уз копију плана, са тачно
уписаним бројем кат. парцеле 1608 КО Миросаљци, уместо погрешно уписаног броја кат.
парцеле бр. 1510 КО Миросаљци.
Пошто је недвомсилено утврђено да је грешка настала због погрешних података добијених од
РГЗ СКН Ариље, на основу којих је базиран првобитни захтев, овај орган је одлучио да изврши
измену Локацијских услова.
ОПШТИНА АРИЉЕ
‐ Општинска управа ‐
01 број 353‐4/15, 24.03.2015.год.
поступак водио:
самостални стручни
сарадник за урбанизам
Радојевић Зоран, дипл.инг.арх.

в.д. НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
РУЖИЦА НИКОЛИЋ ВАСИЛИЋ
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