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Пожега
Општинска управа у Пожеги, Одељење за урбанизам, грађевинарство,
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине поступајући по захтеву
инвеститора ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“, Београд, Булевар краља Александра број 282,
за издавање грађевинске дозволе за изградњу моста на реци Каменица, на кат.
парц. број 1147 КО Мршељи и 2482 КО Тометино Поље, на основу члана 134. став 2.
Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», број 72/09, 81/09исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11,121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС,
98/13 – одлука УС, 132/14 и145/14) и члана 21. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 113/2015 и
96/2016), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о грађевинској дозволи
1. УСВАЈА СЕ захтев инвеститора ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“, Београд, Булевар
краља Александра број 282, матични број: 20132248, ПИБ 104260456, па се издаје
грађевинска дозвола за изградњу моста на реци Каменица, на кат. парц. број 1147
КО Мршељи и 2482 КО Тометино Поље.
Мост је категорије Г, класификациони број 214101.
Укупна дужина моста је 30,25м, ширина моста је 3,40м, а ширина коловоза је
3,00м.
2. Предрачунска вредност радова на изградњи моста према достављеном
пројекту за грађевинску дозволу износи 9.512.679,26 РСД без ПДВ-а.
3. Изградња моста на кат. парц. број 1147 КО Мршељи и 2482 КО Тометино
Поље, извршиће се у складу са Локацијским условима овог органа 03 број 350-64/18,
ROP-POZ-6203-LOC-1/2018 од 03. 04. 2018. године и према изводу из пројекта за
грађевинску дозволу и према пројекту за грађевинску дозволу који су урађени од
пројектанта Марка Кузељевића, ПР. инжењерске делатности и техничко саветовање
БИРО „КУЗЕЉЕВИЋ“, Жича са главним пројектантом Марком Кузељевићем, дипл.
грађ. инжењером, број лиценце 310L170 12.
Локацијски услови, извод из пројекта и пројекат за грађевинску дозволу
саставни су делови овог решења.
4. Инвеститор је дужан да овом органу пријави почетак извођења радова
најкасније осам дана пре почетка извођења радова на изградњи моста.

6. Ова грађевинска дозвола престаје да важи ако се не отпочне са извођењем
радова у року од две године од дана правноснажности овог решења.

Образложење
Инвеститор ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“, Београд, Булевар краља Александра број
282, поднело је захтев преко пуномоћника привредног друштва „Путеви“, д.о.о.,
Ивањица, за издавање грађевинске дозволе за изградњу моста на реци Каменици на
кат. парц. број 1147 КО Мршељи и 2482 КО Тометино Поље.
Захтев је примљен у ЦИС-у дана 23. 04. 2018. године и заведен је под бројем
ROP-POZ-10305-СPI-1/2018. Предмет је заведен у Општинској управи Пожега,
Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту
животне средине дана 23. 04. 2018. године под бројем 351-396/2018.
Уз захтев за издавање грађевинске дозволе за изградњу моста овом органу
достављена је следећа документација:
- доказ о уплати накнаде за ЦЕОП и републичка административна такса за
захтев и решење,
- уредно пуномоћје за заступање у овом предмету,
- препис листа непокретности број 61 за КО Мршељи и препис листа
непокретности број 69 за КО Тометино Поље,
- Локацијске услове овог органа 03 број 350-64/18, ROP-POZ-6203-LOC-1/2018
од 03. 04. 2018. године,
- извод из пројекта за грађевинску дозволу и пројекат за грађевинску дозволу
за изградњу моста на реци Каменица који су урађени од пројектанта Марка
Кузељевића, ПР. инжењерске делатности и техничко саветовање БИРО
„КУЗЕЉЕВИЋ“, Жича са главним пројектантом Марком Кузељевићем, дипл. грађ.
инжењером, број лиценце 310L170 12, с тим што се техничка документација састоји
из главне свеске, пројекта конструкције моста, елабората о геотехничким условима
фундирања моста, хидролошка студија и елаборат уклапања пута и
- извештај Бироа за пројектовање „МИА ПРОЈЕКТ“, - Жича из Краљева да је
извршена техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и издата потврда да је
пројекат урађен у складу са локацијским условима, законима, правилницима,
стндардима и нормативима који се односе на пројектовање и грађење предметног
објекта.
Пошто је инвеститор уз захтев за издавање грађевинске дозволе доставио све
доказе прописане важећим Законом и подзаконским актима, то је захтев усвојен и
донето је решење у смислу доиспозитива.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се у року од
8 дана по пријему изјавити жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре Републике Србије-Златиборски управни округ Ужице. Жалба се
предаје електронски преко централног информационог система и за исту се плаћа
административна такса у износу од 460,00 динара на рачун Буџет Републике Србије,
број рачуна: 840-742221843-57, модел: 97, позив на број: 49-081.
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