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Мионица
Општинска управа Мионица, Одељење за просторно планирање, урбанизам и
грађевинарство , на основу члана 134. став 2. Закона о планирању и изградњи ( ''Службени гласник
РС'', бр. 72/2009, 81/2009-исп, 24/2011, 132/2014 и 145/2014 ), члана 28. став 3 . Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ( ''Службени гласник РС'', бр.
113/2015 ) и решења Начелника Општинске управе Мионица бр. 035-30/2012 од 31.10.2012. године,
којим се овлашћује Драгица Суботић, да потписује управна и вануправна акта, поступајући по
захтеву за издавање решења о одобрења извођења радова, поднетом електронским путем кроз
Централни информациони систем ( у даљем тексту: ЦИС ) од стране Привредног друштва EMKA
Feinguss d.o.o. Мионица , Топлички пут бр.11 доноси
РЕШЕЊЕ
Одбија се захтев Привредног друштва EMKA Feinguss d.o.o. Мионица , Топлички пут
бр.11 за
издавање
решења о одбрењу извођења радова на реконструкцији инсталација
компримованог природног гаса за потребе топловодне котларнице на кат.парц.бр.906/1 КО Село
Мионица , поднет дана 06.03.2017. године, као неоснован из разлога непостојања власништав на
земљишту
Образложење
Привредно друштво EMKA Feinguss d.o.o. Мионица , Топлички пут бр.11, дана
06.03.2017. године, поднело је електронским путем кроз ЦИС, овом органу захтев за издавање
решења о одобрењу за извођење радова на реконструкцији инсталација компримованог природног
гаса за потребе топловодне котларнице на кат.парц.бр.906/1 КО Село Мионица, заведен под бројем
ROP-MIO-5052-ISAW-1/2017.
На основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи ( ''Службени гласник РС'', бр. 72/2009,
81/2009-исп, 24/2011, 132/2014 и 145/2014 ) и члана 17. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем ( ''Службени гласник РС'', бр. 113/2015), у којима стоји
да током спровођења обједињене процедуре, надлежни орган искључиво врши проверу испуњености
формалних услова за изградњу и не упушта се у оцену техничке документације, нити испитује
веродостојност докумената које прибавља у тој процедури.
Члан 28. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
( ''Службени гласник РС'', бр. 113/2015 ) прописује да када је прописано законом, надлежни орган
утврђује постојање одговарајућег права на земљишту, односно објекту , сходном применом одредби
које се односе на прибављање листа непокретности у поступку издавања грађевинске дозволе из
члана 19. Овог Правилника . Истим чланом став 6 прописано је Ако надлежни орган, увидом у
достављену документацију , утврди да нису испуњени услови из става 3. овог члан , односно да за
издавање одобрења за извођење радова , не постоји одговаајуће право на земљишту , доноси решење
којим одбија захтев , у року од осам дана од дана подношења захтева.
Надлежни орган поступајући по поднетом захтеву извршио је увид у Извод листа
непокретности бр. 410 К.О Село Мионица за кат.парц.бр. 906/1 К.О Село Мионица достављен од

стране РГЗ - Службе за катастар непокретности у Мионици, број 952-02-4-6 /2017 од
08.03.2017.године и утврдио да подносилац захтева нема одговарајуће право на земљишту.
На основу напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ
Против овог решења може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема истог, преко
овог органа, Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС Београд – Колубарски
управни округ Ваљево са административном таксом - РАТ од 440,00 динара, број рачуна 840-742221843-57, модел плаћања 97, позив на број 85-069.
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