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П р и б о ј  
 
 Општинска управа Прибој - Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-
стамбене и имовинско-правне послове, решавајући по захтеву за издавање одобрења за 

извођење радова на изградњи прикључног кабл вода, инвеститора Југотрејд д.о.о. 

Трешњевица Дивљака Ариље из Ариља,  на основу члана 145. став 7. Закона о планирању и 

изградњи (''Сл. гласник РС'', број: 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 43/13 УС, 50/13 УС, 98/2013, 

132/2014 и 145/2014 ) и члана 207. Закона о општем управном поступку,  доноси  
 
 

П Р И В Р Е М Е Н О   Р Е Ш Е Њ Е 
 

 ОДОБРАВА СЕ инвеститору Југотрејд д.о.о. Трешњевица Дивљака Ариље из 

Ариља изградња  прикључног кабл вода 10 kv, од стуба У12/1000 до СБТС 10/04 kv 
„Хладњача“, на кат. парцели 96,100/1,105,104/1,103/1,69/2,69/168,67/2,67/1,60,61 и 57 све 

КО Сјеверин.  
 Привремено решење биће замењено решењем , по прибављању доказа о праву 

својине у складу са чл. 135  Закона о планирању и изградњи. 
Саставни део овог одобрења је идејни пројекат израђен од СЗУР „Омега“ Прибој 

(одговорни пројектант  Татијана Лучић, дипл.ел.инж.). 
  

О б р а з л о ж е њ е  
 

Југотрејд д.о.о. Трешњевица Дивљака Ариље из Ариља ,  захтевом од 19.06.2015. 
године, упућеног овом органу тражи издавање решења којим се одобрава извођење радова 

на изградњи прикључног кабл вода, ближе описаног у диспозитиву овог решења.  
 Уз захтев за издавање решења инвеститор је приложио: 

 идејни пројекат у 3 примерка,  
 препис листа непокретности број 370 КО Сјеверин 
 изјаву 

 Према  члану 145. Закона о планирању и изградњи уз захтев за издавање решења из 

става 1. овог члана подноси се доказ о праву својине у складу са чланом 135. овог Закона и 

идејни пројекат.  
 Како подносилац захтева није у могућности да прибави писане сагласности власника 

парцела у разумном року због њихове одсутности, како је добио усмену сагласност лично , 

односно путем телефона од власника парцела и како би претпео несразмерно велику штету 

одбијањем захтева, како је дао изјаву да ће власницима гарантовати надокнаду нанете 

штете, односно уклонити или изместити предметни вод у случају да не добије писмену 

сагласност, 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 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: 351-96/2015  дана 19.06.2015. године. 
 Решење доставити: подносиоцу захтева, грађевинској инспекцији и архиви.  
 
 
                                                                                                        Руководилац Одељења, 


