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Општинска управа Прибој - Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и
имовинско  правне  послове  решавајући  по  службеној  дужности,  у  поступку исправљања  грешке  у
решењу Општинске управе Прибој - Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и
имовинско правне послове број: ROP-PRI-31523-IUP-1/2020 од  03.11.2020. године, на основу члана
144.  Закона  о  општем  управном  поступку  („Службени  гласник  РС”,  број  18/2016  и  95/2018  –
аутентично тумачење), доноси 

       Р Е Ш Е Њ Е

     У  решењу  Општинске  управе  Прибој  -  Одељења за  урбанизам,  грађевинарство,  комунално
стамбене  и  имовинско  правне  послове  број: ROP-PRI-31523-IUP-1/2020 од  03.11.2020.  године,
исправља се грешка,  тако што се  став 1.  диспозитива решења БРИШЕ и уписује  се  нови став 1.
диспозитива решења, који гласи:
       „ИЗДАЈЕ СЕ УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА за део објекта СПА Центар са угоститељским делом у
Прибоју, Бања, на кат.  парцели 3324/2 КО Бања, спратности: подрум + приземље, и то: подрум –
велики базен и техничка просторија са компезационим резервоаром укупне нето површине 814,62 м2
+ приземље – угоститељски део објекта са пратећим садржајима укупне нето површине 677,20 м2 +
отворени дечји базен у нивоу приземља укупне нето површине 59,85 м2 и цевовод на кат. парцелама:
3328,  3331,  5927/2  и  3324/2  КО  Бања, према  решењу  Општинске  управе  Прибој  -  Одељења  за
урбанизам,  комунално-стамбене послове и  имовинско  правне послове  број:  03  Број:  351-24/07 од
13.03.2007.  године,  инвеститора  „SPA  &  WELLNESS“  ДОО  Прибој,  матични  број:  20200731,  ПИБ
104613013."
            У свему осталом решење остаје непромењено.
       

                                               О б р а з л о ж е њ е

Решењем  Општинске  управе  Прибој  -  Одељења  за  урбанизам,  грађевинарство,  комунално
стамбене  и  имовинско  правне  послове  број:  ROP-PRI-31523-IUP-1/2020 од  03.11.2020.  године
инвеститору  „SPA  &  WELLNESS“  ДОО Прибој,  матични  број:  20200731,  ПИБ  104613013, издата  је
употребна дозвола за  део  објекта  СПА Центар  са  угоститељским делом у  Прибоју,  Бања, на  кат.
парцели 3324/2 КО Бања, спратности: подрум + приземље, и то: подрум – велики базен и техничка
просторија  са  компезационим  резервоаром  укупне  нето  површине  814,62  м2  +  приземље  –
угоститељски део објекта са пратећим садржајима укупне нето површине 677,20 м2 и отворени дечји
базен у нивоу приземља укупне нето површине 59,85 м2, према решењу Општинске управе Прибој -
Одељења за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне послове и комунално-стамбене број: 03
Број: 351-24/07 од 13.03.2007. године.                                                            

Увидом у  списе  предмета,  утврђено је  да  је  у  решењу број:  ROP-PRI-31523-IUP-1/2020 од
03.11.2020.  године  направљена  грешка,  тако  што  у  диспозитиву  решења  није  наведено  да  се
употребна дозвола издаје и за цевовод на кат. парцелама: 3328, 3331, 5927/2 и 3324/2 КО Бања. 

Имајући у виду изнето, у смислу члана 144. Закона о општем управном поступку, одлучено је
као у диспозитиву решења.                                                    

УПУТСТВО  О  ПРАВНОМ  СРЕДСТВУ: Против  овог  решења незадовољна  странка  може
изјавити  посебну  жалбу  Министарству  грађевинарства,  саобраћаја  и  инфраструктуре   Београд   –
Златиборски округ Ужице, у року од 15 дана од дана обавештавања странке о решењу. 

Жалба се предаје преко овог органа, непосредно, или преко поште (препоручено) таксирана
са 480,00 динара републичке административне таксе (жиро-рачун број: 840-742221843-57, модел: 97,
позив на број: 43-083).

Решено у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне
послове под бројем:  ROP-PRI-31523-GR-2/2020 дана 03.11.2020. године.

                              РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
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