Република Србија
Oпштинa Мионица
Општинска управа
Одељење за просторно планирање,
урбанизам и грађевинарство
Број: ROP-MIO-27750-CPI-3/2018
Датум: 10.01.2018.године
Мионица
Општинска управа Мионица, Одељење за просторно плaнирање, урбанизам и
грађевинарство, на основу члана 8ђ, 134. став 2, члана 136. Закона о планирању и
изградњи ( ''Службени гласник Републике Србије'', бр. 72/2009, 81/2009 исп, 24/2011,
132/2014 и 145/2014 ), члана 136. и 140. Закона о општем управном поступку ( ''Службени
гласник РС'', бр. 18/2016 ), члана 21. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем ( ''Службени гласник РС'', бр. 113/2015 и 96/2016 ),
поступајући по захтеву за издавање грађевинске дозволе поднетом електронским путем
кроз Централни информациони систем ( у даљем тексту: ЦИС ) од стране Општине
Мионица из Мионице, Војводе Мишића бр. 30, преко пуномоћника Слободана
Ковачевића из Миопнице, Марића сокак бб, доноси
РЕШЕЊЕ О
ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ
ИЗДАЈЕ СЕ грађевинска дозвола инвеститору Општини Мионица из Мионице,
Војводе Мишића 30, матични број:07188781, ПИБ:101391896 за изградњу линијског
инфраструктурног објекта – моста преко Сувоборске реке, у дужини L=12.00m,( ширина
коловоза на мосту 5.00m са пешачким стазама 2х1.00m), саобраћајни навоз на мосту у
дужини L=110,00m - део локалног пута Козомор –Планиница и регулација корита
Сувоборске реке у зони моста L=40,00m ( категорија објекта Г, класификациони број:
214101) на кат парц бр. 2245,2263,736,739,749,750 све у К.О Планиница.
Планирана инвестициона вредност објекта је 12158794,94 динара.
Саставни део грађевинске дозволе за изградњу су:
Локацијски услови број: ROP-MIO-27750-LOC-2/2017 од 11.12.2017. године;
 Извод из Пројекта за грађевинску дозволу израђен од стране ZINCO D.O.O. ул.
Вукице Митровић бр. 46 , Београд, глaвни пројектант проф. др Мирослав Бешевић дипл.
инж.грађ. број лиценце 310 0650 03 са изјавом вршиоца техничке контроле AMG
STRUKTURE DOO ул. Марка Тајчевића бр.12a, Београд, потписаном од одговорног
лица/заступника вршиоца техничке контроле Милана Гајић дипл.инж.грађ. број лиценце
310 3358 03.
 Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) број 160717/01 Београд 2017. године ( 0.
Главна свеска; 2.1 пројекат конструкције; 2.2 пројекат саобраћајног навоза на мост; 3.
пројекат уређења корита реке у зони моста; израђен од стране ZINCO D.O.O. ул. Вукице
Митровић бр. 46 , Београд, глaвни пројектант проф. др Мирослав Бешевић дипл. инж.грађ.
број лиценце 310 0650 03.
 Елаборат о геотехничким условима број: 65/1 израђен од Привредног друштва за
инжењерске делатности и техничко саветовање ''ПАШТРИЋАНАЦ'' ДОО Ваљево,
Ваљево, Ослободиоци Ваљева бр. 39/4 (одговорно лице Ненад Гавриловић

дипл.инж.геологије, одговорни пројектант Ненад Гавриловић дипл. инж. Геологије, број
лиценце 391N160 14 );
Инвеститор је дужан да поднесе пријаву радова органу који је издао грађевинску
дозволу најкасније 8 дана пре почетка извођења радова, са прописаном
документацијом.
Грађевинска дозвола престаје да важи ако се не отпочне са грађењем објекта,
односно извођењем радова, у року од две године од дана правноснажности овог решења, а
у року од пет година од дана правноснажности овог решења, уз уредно пријављен почетак
извођења радова, ако се за исти не изда употребна дозвола.
Образложење
Општина Мионица из Мионице, Војводе Мишића бр. 30, преко пуномоћника
Слободана Ковачевића из Мионице, Марића сокак бб, дана 08.11.2017. године, поднела
је електронским путем кроз ЦИС, овом органу захтев за издавање грађевинске дозволе, за
изградњу линијског инфраструктурног објекта – моста преко Сувоборске реке, са пратећим
објектима на кат.парц.бр. 2245,2263,736,739,749,750 све у К.О Планиница, ближе описаног
у диспозитиву овог решења.
Решавајући по поднетом захтеву утврђено је следеће чињенично стање:
Након провере формални услова овај орган је утврдио да захтев испуњава услове за
даљу обраду.
 Уз захтев приложено: Локацијски услови број: ROP-MIO-27750-LOC-2/2017 од
11.12.2017. године;; Овлашћење за вођење поступка; Извод из Пројекта за грађевинску
дозволу израђен од стране ZINCO D.O.O. ул. Вукице Митровић бр. 46 , Београд, глaвни
пројектант проф. др Мирослав Бешевић дипл. инж.грађ. број лиценце 310 0650 03 са
изјавом вршиоца техничке контроле AMG STRUKTURE DOO ул. Марка Тајчевића бр.12a,
Београд, потписаном од одговорног лица/заступника вршиоца техничке контроле Милана
Гајић дипл.инж.грађ. број лиценце 310 3358 03;Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) број
160717/01 Београд 2017. године ( 0. Главна свеска; 2.1 пројекат конструкције; 2.2 пројекат
саобраћајног навоза на мост; 3. пројекат уређења корита реке у зони моста; израђен од
стране ZINCO D.O.O. ул. Вукице Митровић бр. 46 , Београд, глaвни пројектант проф. др
Мирослав Бешевић дипл. инж.грађ. број лиценце 310 0650 03; Елаборат о геотехничким
условима број: 65/1 израђен од Привредног друштва за инжењерске делатности и техничко
саветовање ''ПАШТРИЋАНАЦ'' ДОО Ваљево, Ваљево, Ослободиоци Ваљева бр. 39/4
(одговорно лице Ненад Гавриловић дипл.инж.геологије, одговорни пројектант Ненад
Гавриловић дипл. инж. Геологије, број лиценце 391N160 14 );
Уз захтев су приложени Извод из листа непокретности бр. 93 К.О Планиница из кога
је утврђено да је Општина Миопница корисник (1/1) предметних кат. парцела 739 и 2245
К.О Планиница –локални пут бр. 6 полази од регионалног пута 205-259 у Планиници;
Извод из листа непокретности бр. 94 К.О Планиница из кога је утврђено да је Србија Воде
–корисник кат.парц.бр. 2263 К.О Планиница –реке; сагласности за предметна заузећа
земљишта
У складу са чланом 97. став 8. важећег Закона о планирању и изградњи и чланом 11.
Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта ( ''Службени
гласник СО Мионица'', бр. 4/2015 ), исти се не обрачунава за објекте јавне намене у јавној
својини, објекте комуналне и друге инфраструктуре.

Инвеститор је ослобођен плаћања такси у складу са чл.18. Закона о републичким
административним таксама ( ''Службеном гласнику РС", бр 43/2003, 51/2003, 61/2005... и
45/2015 ) и чланом 8. Одлуке о општинским административним таксама (''Службени
гласник СО Мионица'' бр.1/2007).
Приложен доказ о уплати накнаде за ЦЕОП у износу од 5.000,00 динара.
Сходно члану 8ђ. Закона о планирању и изградњи надлежни орган је проверио
испуњеност формалних услова за изградњу и није се пуштао у оцену техничке
документације, нити је испитао веродостојност документације која је достављена. У
случају штете настале као последица примене техничке документације, на основу које је
издата грађевинска дозвола, за коју се накнадно утврди да није у складу са прописима и
правилима струке, за штету солидарно одговарају пројектант, вршилац техничке контроле
и инвеститор. Како инвеститор уз захтев за издавање грађевинске дозволе приложио сву
потребну документацију из члана 135. Закона о планирању и изградњи ( ''Службени
гласник РС', бр. 72/2009, 81/2009 исп, 24/2011, 132/2014 и 145/2014 ) и члана 16.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
( ''Службени гласник РС'', бр. 113/2015 и 96/2016 ), то је решено као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ
Против овог решења може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема истог,
електронским путем, кроз ЦИС, Министарству грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре РС Београд – Колубарски управни округ Ваљево, са административном
таксом - РАТ од 460,00 динара, број рачуна 840-742221-843-57, модел плаћања 97, позив
на број 85-069.
Доставити:
- инвеститору /подносиоцу захтева,
- надлежној грађевинској инспекцији и а/а
Обрадила:
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