
Република Србија 
ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ
Општинска управа
број: ROP-MCR-37266-CPI-1/2019
351–115/19
06. децембар 2019. године
М а л о   Ц р н и ћ е 

Општинска управа Мало Црниће решавајући по захтеву Општине Мало Црниће из 
Малог Црнића улица Бајлонијева број 119, на основу члана на основу члана 134. 135 и 136. 
Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС”,број 72/09, 81/09 испр., 64/10 
Одлука УС, 24/11, 121/12 42/13 Одлука УС, 50/13 одлука УС, 98/13 одлука УС, 132/14 и 
145/14, 83/18, 31/19 и 37/19), чланова 21. 22. и 55. Правилника о спровођењу обједињене 
процедуре електронским путем (,,Сл. гласник РС“, број 68/19) и члана 84. Правилника о 
садржини, начину и поступку израде и начина вршења  техничке контроле техничке 
документације према класи и намени објекта (,,Сл. гласник РС“ бр. 23/2015), Просторног 
плана општине Мало Црниће (,,Службени гласник општине Мало Црниће број 5/2010) и 
члана 136. Закона о општем управном поступку (,,Службени гласник РС”, број 18/2016 ) 
доноси:

Р Е Ш Е Њ Е
О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ

ИЗДАЈЕ СЕ Општини Мало Црниће из Малог Црнића улица Бајлонијева број 119, 
матични број 07345534, грађевинска дозвола за изградњу секундарне водоводне мреже у 
насељу Кула Општина Мало Црниће, на катастарским парцелама број:

7666, 573, 575/1, 211, 212, 241/1, 240, 4062, 4063, 4084, 7745, 575/2, 3/1, 19, 31, 322, 
330, 209, 218, 235, 4123, 7742, 4364, 4349, 4345, 7737, 7642, 4372, 4371, 4444, 7736, 577, 
563, 553, 463, 442, 162, 523, 493, 488, 478, 140, 407, 101, 291, 238, 4066, 576, 569, 370, КО 
Кула.

Тип објекта је водоводна мрежа.
Објекат је категорије Г- инжењерски објекат, 
Класификациони број је 222210 - Локални подземни цевовод за дистрибуцију воде.
Објекат спада у групу линијских инфраструктурних објекта. Укупна дужина 

секундарног водовода је 6896м, од тога
Цевовод HDPE 180DN NP 6-360м,                 Цевовод HDPE 140DN NP 10-2827м,
Цевовод HDPE 110DN NP 10-1475м,             Цевовод HDPE  63DN NP 10-2234м.
Процењена предрачунска вредност објекта је 56.888.618,00 динара.
Ослобођено допринос за уређење грађевинског земљишта на основу члана 11 

Одлуке о утврђивању доприноса за уређење грађевинског земљишта. 
Саставни део овог Решења су:
1. Локацијски услови број: ROP-MCR-22654-LOCH-2/2019 издати од Општинске 

управе Мало Црниће  дана 20. новембар 2019. године, интерни број 350-15/19. 
2. Главна свеска и извод из пројекат за грађевинску дозволу, које је израдила 

,,ХИДРОМРЕЖА“ д.о.о. из Зајечара улица Змајева број 5. Главни пројектант Милош 
Величковић дипл. грађ. инж. лиценца број 314 Г941 16. Техничка документација заведена 
је под бројем 154 из новембра 2019. године, a делови пројекта за грађевинску дозволу су: 

-Пројекат хидротехничких инсталација који је израдила ,,ХИДРОМРЕЖА“ д.о.о. из 
Зајечара улица Змајева број 5. Главни пројектант Душан Ђокић дипл. грађ. инж. лиценца 
број 313 О835 16. Техничка документација заведена је под бројем 154/1 из новембра 2019. 

-Елаборат заштите путне инфраструктуре који је израдила ,,ХИДРОМРЕЖА“ д.о.о. 
из Зајечара улица Змајева број 5. Главни пројектант Душан Ђокић дипл. грађ. инж. 
лиценца број 313 О835 16. Техничка документација заведена је под бројем 154/2 из 
новембра 2019. 

3. Техничка контрола коју је извршио Биро за пројектовање, инжењеринг и надзор 
,,АРХИДИУМ“ из Зајечара улица Варшавска број19 одговорно лице Драган Милутиновић 



дипл. инж. грађ. број техничке контроле 10/2019 29. новембар 2019. године. Вршилац 
техничке контроле је за Пројекат хидротехничке инсталације Драган Миловановић дипл, 
инж. грађ. лиценца број ,,ИКС“  314 2098 03

4. Дозволе, сагласности, услови и мишљења:
-ЈП „Телеком Србија“ РЈ ,,Пожаревац“ из Пожаревца услови број 380537/2-2019 

изадти дана 22. августа 2019. године
-ЕПС Дистрибуција Огранак ИЈ „Електроморава“ из Пожаревца услови број 

8В1.0.0.-263823-19 издати дана 27. августа 2019. године.
-ЈП ,,ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд, услови број ROP-MCR-22654-LOCН-2-HPAP-

1/2019  издати дана 15. новембра 2019. године.
-ЈВП „СРБИЈА ВОДЕ“ Београд услови број 9213/3 издати дана 16. октобра 2019. 

године.
-ЈКП ,,ЧИСТОЋА“ Мало Црниће услови број 352-491 издати дана 24. августа 2019. 

године.
-ЈП ,,СРБИЈАГАС“ Нови Сад услови број ОР448/19 (987/19) издати дана 30. августа 

2019. године.                      
Инвеститор је у обавези да:
Осам дана пре почетка грађења овом Одељењу достави доказ о измиреним 

обавезама доприноса за уређење грађевинског земљишта и надлежном грађевинском 
инспектору, поднесе пријаву почетка грађења, која садржи датум почетка и рок завршетка 
извођења радова.

Изврши обележавање градилишта таблом, у складу са чланом 149. Закона о 
планирању и изградњи.

Преко извођача радова, односно лично поднесе овом Одељењу, изјаву о завршетку 
објекта у конструктивном смислу (одмах по завршетку објекта у конструктивном смислу).

Обезбеди стручни надзор у току грађења објекта.
Поднесе захтев за издавање употребне дозволе, по завршетку радова одобрених 

овим решењем.
Грађевинска дозвола престаје да важи ако се у року од две године од дана 

правноснажности овог решења не почне са грђењем односно извођењем радова. 
Грађевинска дозвола престаје да важи ако се у року од пет година од дана 

правноснажности овог решења не изда употребна дозвола. 

О б р а з л о ж е њ е

Општина Мало Црниће из Малог Црнића улица Бајлонијева број 119, поднела је 
захтев за издавање грађевинске дозволе за изградњу секундарне водоводне мреже у 
насељу Кула Општина Мало Црниће, на катастарским парцелама број: 7666, 573, 575/1, 
211, 212, 241/1, 240, 4062, 4063, 4084, 7745, 575/2, 3/1, 19, 31, 322, 330, 209, 218, 235, 4123, 
7742, 4364, 4349, 4345, 7737, 7642, 4372, 4371, 4444, 7736, 577, 563, 553, 463, 442, 162, 523, 
493, 488, 478, 140, 407, 101, 291, 238, 4066, 576, 569, 370, КО Кула, заведен под бројем 
ROP-MCR-37266-CPI-4/2019 дана 04. децембра 2019. године 

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе, инвеститор је приложио:
1. Локацијске услове број: ROP-MCR-22654-LOCH-2/2019 издате од Општинске 

управе Мало Црниће  дана 20. новембар 2019. године, интерни број 350-15/19. 
2. Главну свеску и извод из пројекат за грађевинску дозволу, које је израдила 

,,ХИДРОМРЕЖА“ д.о.о. из Зајечара улица Змајева број 5. Главни пројектант Милош 
Величковић дипл. грађ. инж. лиценца број 314 Г941 16. Техничка документација заведена 
је под бројем 154 из новембра 2019. године, a делови пројекта за грађевинску дозволу су: 

-Пројекат хидротехничких инсталација који је израдила ,,ХИДРОМРЕЖА“ д.о.о. из 
Зајечара улица Змајева број 5. Главни пројектант Душан Ђокић дипл. грађ. инж. лиценца 
број 313 О835 16. Техничка документација заведена је под бројем 154/1 из новембра 2019. 

-Елаборат заштите путне инфраструктуре који је израдила ,,ХИДРОМРЕЖА“ д.о.о. 
из Зајечара улица Змајева број 5. Главни пројектант Душан Ђокић дипл. грађ. инж. 



лиценца број 313 О835 16. Техничка документација заведена је под бројем 154/2 из 
новембра 2019. 

3. Техничку контролу коју је извршио Биро за пројектовање, инжењеринг и надзор 
,,АРХИДИУМ Димитровград“ из Зајечара улица Варшавска број19 одговорно лице Драган 
Милутиновић дипл. инж. грађ. број техничке контроле 10/2019 29. новембар 2019. године. 
Вршилац техничке контроле за Пројекат хидротехничке инсталације је Драган 
Миловановић дипл, инж. грађ. лиценца број ,,ИКС“  314 2098 03

4. Дозволе, сагласности, услови и мишљења:
-ЈП „Телеком Србија“ РЈ ,,Пожаревац“ из Пожаревца услови број 380537/2-2019 

изадти дана 22. августа 2019. године
-ЕПС Дистрибуција Огранак ИЈ „Електроморава“ из Пожаревца услови број 

8В1.0.0.-263823-19 издати дана 27. августа 2019. године.
-ЈП ,,ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд, услови број ROP-MCR-22654-LOCН-2-HPAP-

1/2019  издати дана 15. новембра 2019. године.
-ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ Београд услови број 9213/3 издати дана 16. октобра 2019. 

године.
-ЈКП ,,ЧИСТОЋА“ Мало Црниће услови број 352-491 издати дана 24. августа 2019. 

године.
-ЈП ,,СРБИЈАГАС“ Нови Сад услови број ОР448/19 (987/19) издати дана 30. августа 

2019. године.                      
Обавезе инвеститора описане у диспозитиву овог решења прописане су члановима 

30, 39 и 41 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (,,Сл. гласник РС“, 
број 22/2015) и Правилником о изгледу и садржини и месту постављања градилиште табле 
(,,Сл. гласник РС“, број 22/2015).
              Како је инвеститор уз захтев за издавање  грађевинске дозволе доставио сву 
потребну документацију из члана 135. на основу чланова 134 и 136 а у вези члана 131 (с3) 
Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС”,број 72/09, 81/09 испр., 64/10 
Одлука УС, 24/11, 121/12 42/13 Одлука УС, 50/13 одлука УС, 98/13 одлука УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19 и 37/19),  чланова 20, 21 и 55 Правилника о спровођењу обједињене 
процедуре (,,Сл. гласник РС“, број 22/2015) и члана 84 Правилника о садржини, начину и 
поступку израде и начина вршења  техничке контроле техничке документације према 
класи и намени објекта (,,Сл. гласник РС“ бр. 23/2015) 
            -Ослобођено таксе по члану 19. Закона о административним таксама и члана 10. 
Одлуке o накнади за услуге које врши Општинска управа.
 57/14)

 Против овог решења може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема 
истог непосредно или преко овог органа Министарству грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре Зајечарски округ- 19000 Зајечар, Генерала Гамбете 44, таксирану са 430,00 
динара по тарифном број 2. Закона о административним таксама и 100,00 динара на основу 
члана 1. Одлуке o накнади за услуге које врши Општинска управа.
 
Доставити: 
инвеститору 
грађевинском инспектору 
,,ЕПС Дистрибуција“ Београд
,,Телеком-Србија“ ИЈ Пожаревац
ЈКП ,Чистоћа“ Мало Црниће
ЈВП ,,СРБИЈАВОДЕ“ Београд
ЈП ,,Путеви Србије“ Београд
ЈП ,,СРБИЈАГАС“ Нови Сад
архиви у предмету 

                                                                                                   Шеф одсека
         дипл. прав. Снежана Милошевић




