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 Општинска управа Прибој - Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-
стамбене и имовинско-правне послове, решавајући по захтеву „HYDRO Љутина“ д.о.о. Прибој, 
Д. Савића 23, за измену решења о грађевинској дозволи,  на основу  члана 142. 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 26. Правилника  о поступку 
спровођења обједињене процедуре  (''Сл. гласник РС'', број 22/2015) и члана 192. Закона о 
општем управном поступку,  доноси  
 

    Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 
           МЕЊА СЕ решење Општинске управе Прибој - Одељења за урбанизам, грађевинарство, 
комунално-стамбене и имовинско-правне послове 03 Број: 351-96/12 од 16.08.2012. године,  
(којe решење је измењенo услед промене инвеститора решењем Општинске управе Прибој - 
Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове 03 
Број: 351-364/2014 од 23.10.2014. године),  на тај начин што уместо „на кат. парцелама број 
3518 и 3283 (водозахват)“, треба да стоји „на кат. парцелама 3518, 3283 КО Херцеговачка 
Голеша и 271 КО Бучје (водозахват)“. 
 Саставни део овог решења сепарат измена дела пројекта за грађевинску дозволу  
израђен од „HYDRO POWER GROUP“ д.о.о., Нови Сад (главни пројектант: Филиповић Бранка 
дипл.инж.грађ.,), извод из пројекта за грађевинску дозволу израђен од „HYDRO POWER 
GROUP“ д.о.о., Нови Сад (главни пројектант: Филиповић Бранка дипл.инж.грађ.) са извештајем 
о техничкој контроли извршеној од стране „HES HYDRO“  011 д.о.о. Нови Сад (одговорни 
пројектанти: Ликић Будислав дипл.инж.грађ., Ћурчин Владан дипл.инж.грађ.). 
              У свему осталом решење остаје непромењено. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
„HYDRO Љутина“ д.о.о. Прибој, Д. Савића 23, захтевом од 04.12.2015. године, упућеног 

овом органу, тражи измену решења о грађевинској дозволи услед промена у току грађења, а у 
складу са чланом 142. 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, 98/2013, 132/2014 и 145/2014). Уз захтев 
инвеститор је доставио: 

 извод из пројекта за грађевинску дозволу, 
 сепарат измене дела пројекта за грађевинску дозволу, 
 решење Општинске управе Прибој - Одељења за урбанизам, грађевинарство, 

комунално-стамбене и имовинско-правне послове 03 Број: 351-96/12 од 16.08.2012. 
године, 

 решење Општинске управе Прибој - Одељења за урбанизам, грађевинарство, 
комунално-стамбене и имовинско-правне послове 03 Број: 351-381/2014 од 19.12.2014. 
године, 

 извештај о испуњености водних услова ЈБП „Срибијаводе“ Београд број 3082 од 
15.10.2015. године, 

 допунско решење о издавању водне сагласности Министарства пољопривреде и 
заштите животне средине Републичке дирекције за воде број: 325-04-01519/2015-07 од 
25.11.2015. године, 

 уговор о коришћењу водног земљишта у својини Републике Србије број 2223 од 
19.11.2014. године, 

 препис листа непокретности број 365 КО Херцеговачка Голеша, 
 препис листа непокретности број 225 КО Бучје, 



                                                                 2. 
 

 сагласност Јановић Живорада, 
 таксу. 

 Решењем  Општинске управе Прибој - Одељења за урбанизам, грађевинарство, 
комунално-стамбене и имовинско-правне послове 03 Број: 351-96/12 од 16.08.2012. године, 
издаје се грађевинска дозвола „Hydro power group“ d.o.o. Novi Sad, за изградњу енергетског 
објекта - мале хидроелектране „Црнетићи“, инсталисане снаге 998 КW, на реци Љутини, слив 
реке Лим,у Прибоју на локацији Херцеговачка Голеша, на кат. парцелама број 3518 и 3283 
(водозахват), 3285, 3284, 2223, 2224 и 2225 (деривација), 2223 (машинска зграда), све КО 
Херцеговачка Голеша.     
 Решењем  Општинске управе Прибој - Одељења за урбанизам, грађевинарство, 
комунално-стамбене и имовинско-правне послове 03 Број: 351-364/2014 од 23.10.2014. године,  
промењена је грађевинска дозвола  03 Број: 351-96/12 од 16.08.2012. године  и локацијакс а 
дозвола   03 Број: 350-33/12 од 09.05.2012. године,  услед промене инвеститора,   тако што је 
инвеститор  „HYDRO POWER GROUP“ д.о.о., Нови Сад  замењен инвеститором „HYDRO 
Љутина“ д.о.о. Прибој.                                                  
 Према члану 142.  Закона о планирању и изградњи ако у току изградње настану измене 
у односу на издату грађевинску дозволу и главни пројекат, односно пројекат за грађевинску 
дозволу, инвеститор је дужан да обустави градњу и поднесе захтев за измену грађевинске 
дозволе. Изменом се сматра свако одступање од положаја, димензија, намена и облика објекта 
утврђених у грађевинској дозволи и главном пројекту. Уз захтев  прилаже се нови главни 
пројекат са насталим изменама у току грађења односно сепарат пројекта за грађевинску 
дозволу који се мења. Ако орган надлежан за издавање грађевинске дозволе утврди да су 
настале измене у складу са важећим планским документом и локацијским условима, донеће 
решење о измени  грађевинске дозволе у року од пет радних дана од дана пријема уредне 
документације. 
 Према члану 26. став 1.  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре ако 
су испуњени услови за даље поступање по захтеву за измену решења о грађевинској дозволи, 
надлежни орган у законом прописаним роковима доноси решење о измени решења о 
грађевинској дозволи. 
 Такса на ово решење наплаћана је у износу од 770,00 динара, у складу са тарифним 
бројем 165. став 1. тачка 2. тарифе републичких административних такси. 

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 – 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 440,00 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 03 број: 351-190/2015  дана 15.12.2015. године. 
 Решење доставити: подносиоцу захтева, грађевинској инспекцији и архиви. 
                                                                            
                                                                                                    Руководилац Одељења 
                                        Елвис Мујовић 
 
 
 
 


