
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПРИБОЈ
ОПШТИНСКА УПРАВА 
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21.09.2018. године 
П Р И Б ОЈ

Општинска  управа  Прибој-Одељење  за  урбанизам,  грађевинарство,  комунално
стамбене  и  имовинско  правне  послове,  на  захтев  Пекић  Мунира из  Прибоја,
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ, преко  пуномоћника  Татијане  Лучић  из  Прибоја,   а  на
основу члана 53а. став5. и члана 57. став 5. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник
РС“ бр.72/09  ,  81/09-исправка,  64/10-УС,  24/11,  121/12,  43/13-УС ,50/13-УС,  98/13-Ус ,
132/14  и  145/14),  члана  7.  Уредбе  о  локацијским  условима  („Сл.гласник  РС“  бр.35/15,
114/15  и  117/17),  члана  10.  Правилника  о  поступку спровођења обједињене  процедуре
електронским  путем  („Сл.гласник  РС“  бр.113/15,  96/16  и  120/17),  Просторног  плана
Општине Прибој  („Сл.лист Општине Прибој“ , бр. 2/12) издаје:      

                            
                       ЛОКАЦИЈСКЕ  УСЛОВЕ      

ради изградње прикључног електроенергетског подземног кабловског вода 10kV од ДВ Касидоли
до СТС ''Баре Пекић Мунир'' КП 1288/2, 1295, 1318, 1317, 1296, 1300, 1301, 1302, 4018, 1581, 1580,
1564, 1565, 1579, 1577, 1560, 1874, 1873, 1872, 4043, 1867, 1866 и 1860, КО Касидоли 

Плански основ :  Просторни плана Општине Прибој
 („Сл.лист Општине Прибој“ , бр. 2/12) , 

Категорија објекта: Г
Класификациони број:    222410 

 На основу увида у идејно решење  и Просторни план општине Прибој , не постоје
локацијски услови за издавање грађевинске дозволе, односно идејно решење није у складу
са Планом. Одредбама о спровођењу Просторног плана, за  изградњу  ове  врсте
објеката обавезна је израда урбанистичког пројекта, који заједно са просторним планом
чини плански основ за издавање локацијских услова, а који није приложен.                   

Локацијски услови престају да важе, ако инвеститор у року од 12 месеци од дана
пријема овог акта, не поднесе захтев за издавање решења о грађевинској дозволи.

На ове локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу Општине
Прибоју року од три дана од дана пријема ових услова

ОПШТИНСКА УПРАВА ПРИБОЈ
Одељење за урбанизам,грађевинарство, комунално-стамбене 

и имовинско-правне послове број: ROP-PRI-25356-LOC-1/2018 од 21.09.2018. године

                                                                                             РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА,          
        Елвис Мујовић, дипл.инж.грађ.


