
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПРИБОЈ
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Одељење за урбанизам, грађевинарство, 
комунално стамбене и имовинско правне послове 
Број: ROP-PRI-28133-LOC-1/2019
Датум: 10.10.2019. године 
П Р И Б ОЈ

Општинска  управа  Прибој-Одељење  за  урбанизам,  грађевинарство,  комунално
стамбене и имовинско правне послове, на захтев  Општине Прибој,  ул. 12. Јануара број
108, а преко пуномоћника Ибрагић Ирфана из Прибоја,  на основу члана 53а. став 5. и
члана  57.  став  2.  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 , 132/14,145/14,83/18 и
31/19), члана 7. став 2. Уредбе о локацијским условима („Сл.гласник РС“ бр.35/15,114/15 и
117/17),  члана  10.  став  4. Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре
електронским путем („Сл.гласник РС“ бр.68/19)  и Плана генералне регулације  градског
подручја Општине Прибој ( „Сл.лист Општине Прибој“ , бр. 6/13, 2/16 и 7/18)  издаје:      

                            

                   ЛОКАЦИЈСКЕ  УСЛОВЕ      
за КП 1934, 1897, 1873 и 1874 КО Рача, 

ради изградње пешачко бициклистичке стазе у Прибоју II део

Подаци о локацији :
Место локације:         Прибој,траса старе железничке пруге
Врста земљишта: Грађевинско земљиште јавне намене
Намена: Пешачко бициклистичка стаза
Подаци о планираном објекту:
Врста објекта: Саобраћајна инфраструктура-

Пешачко  бициклистичка стаза
Категорија објекта: Г
Клсификација: 211201
Дужина стазе: 1.311,64м
Ширина стазе: 3,50м2
Завршна обрада: Асфалт бетон

       
Правила грађења: 
Извод из ПГР: 
2.4.8. Правила грађења за саобраћајнице
Како  су  постојеће  пешачке  комуникације  углавном  променљивог  квалитета,  за  цело
насеље потребно  је  градити  пешачке стазе  од бетона  или бетонских  плоча  минималне
ширине 1,50 m.
Планиране бициклистичке стазе градити од асфалта или бетона минималне ширине 2m (за
двосмерно  кретање)  а  препоручена  ширина  је  2,5m.  Површине  за  одвијање
бициклистичког саобраћаја морају бити издвојене у односу на моторни саобраћај, уколико
су  планиране  у  оквиру  регулације  саобраћајница  или  вођене  као  потпуно  независне
бициклистичке стазе.
Приликом пројектовања и изградње бициклистичких и пешачких стаза поред државних
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путева, потребно је:
 - Применити адекватну – стандардима утврђену грађевинску конструкцију
 - Удаљење слободног профила од ивице коловоза предметног пута треба да буде најмање
1,5m (ширина банкине) уколико коловоз није одвојен уздигнутим ивичњаком.

Услови за прикључак на комуналну инфраструктуру-сагласности:
-Услови  за  пројектовање издати  од  Оператор  дистрибутивног  система  "ЕПС
ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о.  Београд,  ОДС огранак Ужице, ЕД Ужице погон Прибој,   бр.
8M.1.0.0- Д- 09.21.-303659-19 од 03.10.2019.год. 
- Сагласност ЈКП „Услуга“ Прибој број 1739  од 07.10.2019. године
 -Сагласност ЈП за  уређење грађевинског  земљишта  и развој  Прибоај,  број  787/19 од
08.10.2019.године.
- Технички услови издати од А.Д. „Телеком Србија“,  ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ , Сектор за
фиксну приступну мрежу,  Служба за планирање и изградњу мреже Крагујевац ,Одељење
за  планирање  и  изградњу  мреже  Ужице,  Пријепоље  број:  431845/3-2019  од
02.10.2019.године,

Мере заштите:
Заштита од елементарних непогода У складу са постојећим проп.
Заштитга од пожара У складу са постојећим проп.
Заштита животне средине:                              У складу са постојећим проп.

 На основу увида у идејно решење, услове – сагласности имаоца јавних овлашћења
и   ПГР градског подручја  општине Прибој,  утврђено је да  НЕ ПОСТОЈЕ локацијски
услови  за  издавање  грађевинске  дозволе,  из  разлога  што  је  идејним  решење  пешачко
бициклистичка стаза предвиђена и на КП 1874 КО Рача, што није у складу са ПГР Прибој,
односно Планом на овој парцели стаза није предвиђена.                  

Локацијски  услови  важе  две  године  од  дана  издавања  или  до  истека  важења
грађевинске дозволе издате у складу са овим условима, за катастарску парцелу-парцеле за
коју је поднет захтев.

На ове локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу Општине
Прибој у року од три дана од дана објављивања ових услова.
          Саставни део ових локацијских услова чине:
-  Услови за пројектовање и прикључење од имаоца јавних овлашћења

                                                                                              РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА,         

                                                                                              Елвис Мујовић, дипл.инж.грађ.
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