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Прибој
Општинска управа Прибој - Одељење за урбанизам, грађевинарство, комуналностамбене и имовинско-правне послове, решавајући по захтеву за издавање грађевинске
дозволе Дирекције за изградњу Прибоја, на основу члана 134. став 2. и члана 136. став 2.
Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64/10 УС, 24/11,
121/12, 43/13 УС, 50/13 УС, 98/2013, 132/2014 и 145/2014 ), члана 20. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре (''Сл. гласник РС'', број 22/2015) и члана 192. Закона о
општем управном поступку, доноси
РЕШЕЊЕ
Издаје се ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА инвеститору општини Прибој, за изградњу
светлосне сигнализације - семафора, у Прибоју на раскрсници улице 29. Октобар и улице
Радмила Лавренчића, на кат. парцели број 1928/2 КО Прибој.
Саставни део овог решења је главни пројекат израђен од стране „Хармонија пројект“
Ваљево (одговорни пројектант: Душан Басара дипл.инж.саобраћ.,) са извештајем о техничкој
контроли извршеној од стране
ПУПИ „Дп-инг“ доо Нови Бечеј (одговорни пројектант:
Самоловчев Александра дипл.инж.саобраћ.) и локацијски услови 03 број: 350-63/2014 од
27.05.2015. године.
Грађевинска дозвола престаје да важи ако се не отпочне са грађењем објекта, односно
извођењем радова, у року од две године од дана правноснажности решења којим је издата
грађевинска дозвола.
Инвеститор је дужан да органу који је издао грађевинску дозволу пријави почетак
грађења објекта 8 дана пре почетка извођења радова.
Образложење
Дирекција за изградњу Прибоја, захтевом од 23.12.2014. године, упућеним овом органу,
тражи издавање грађевинске дозволе за изградњу објекта ближе описаног у диспозитиву овог
решења.
Уз захтев за издавање решења инвеститор је приложио:
 главни пројекат у 3 примерка са извршеном техничком контролом,
 локацијске услове 03 број: 350-63/2014 од 27.05.2015. године,
 услове „Електросрбија“ д.о.о. Краљево Број: 28/56/2014 од 25.09.2014. године,
 сагласност ЈКП „Услуга“ Прибој, Број 1761 од 25.09.2014. године,
 сагласност „Фап-стан“ д.о.о. у реструктурирању од 25.08.2014. године,
 техничке услове Телеком Србија Број: 171-299540/2-2014 од 17.09.2014. године,
 допис ЈП Путеви Србија VIII Број: 953-1376/15-2 од 01.04.2015. године,
 допис Министарства грађевинарства, саобарћаја и инфраструктуре Број: 344-0827118/2015-03 од 23.04.2015. године.
Према члану 134. став 2. Закона о планирању и изградњи поверава се јединицама
локалне самоуправе издавање грађевинских дозвола за изградњу грађевинских објеката који
нису одређени у члану 133. закона.
Према члану 136. став 3. Закона о планирању и изградњи, грађевинска дозвола се
издаје решењем, у року од 8 дана од подношења уредног захтева. Саставни део решења је
главни пројекат.
Према члану 135. Закона о планирању и изградњи уз захтев се прилаже: локацијска
дозвола, главни пројекат у три примерка са извештајем о извршеној техничкој контроли, доказ о
праву својине, односно праву закупа на грађевинском земљишту, доказ о уређивању односа у

погледу плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта, доказ о уплати
административне таксе.
Према члану 140. Закона о планирању и изградњи грађевинска дозвола престаје да
важи ако се не отпочне са грађењем објекта, односно извођењем радова, у року од две године
од дана правоснажности решења којим је издата грађевинска дозвола.
Према члану 148. став 1. Закона о планирању и изградњи, инвеститор је дужан да
органу који је издао грађевинску дозволу и надлежном грађевинском инспектору пријави
почетак грађења објекта 8 дана пре почетка грађења објекта.
ЈП Путеви Србије је својим актом VIII Број: 953-1376/15-2 од 01.04.2015. године, оверило
Саобраћајни пројекат побољшања светлосне сигнализације на раскрсници улица 29. Октобар и
Радмила Лавренчића на државном путу IIА реда број 191 у Прибоју, наводећи да је урађен
према издатим саобраћајно-техничким условима и дало је овлашћење инвеститору за
подношење захтева Министарству надлежном за послове саобраћаја, у вези добијања
неопходне сагласности.
Министарство грађевинарства, саобарћаја и инфраструктуре је својим актом Број: 34408-27118/2015-03 од 23.04.2015. године, у вези са издавањем решења за техничко регулисање
саобраћаја на државном путу IIА реда број 191 у Прибоју, обавестило ЈП Дирекцију за
изградњу Прибоја, да је за подношење таквог захтева потребно доставити и копију решења о
грађевинској дозволи издатој од стране надлежног органа.
На основу поднете документације, применом прописа из увода, одлучено је као у
диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења незадовољна странка има
право жалбе Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Београд –
Златиборски управни округ Ужице у року од 8 дана од дана пријема решења.
Жалба се предаје преко овог органа, непосредно, или преко поште (препоручено)
таксирана са 430,00 динара републичке административне таксе (жиро-рачун број 840742221843-57, модел 97, позив на број 43-083).
Решено у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинскоправне послове под 03 број: 351-406/2014 дана 28.05.2015. године.
Решење доставити: подносиоцу захтева, грађевинској инспекцији и архиви.
Руководилац Одељења,

