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Општинскa управa општине Бабушница, Одељење за привреду и финансије Одсек за
привреду, урбанизам, комунално-стамбене, имовинске и инспекцијске послове, решавајући
по захтеву инвеститора Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ
102145694, за издавање решења о одобрењу извођења радова на санацији дела водоводне
мреже Љуберађа- Велико Боњинце, а на основу члана 145. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и
145/14), члана 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Службени гласник РС“ број113/2015) и члана 192 Закона о општем управном
поступку  (,,Службени лист  СРЈ,, број 33/97, 31/2001 и ,,Службени гласник РС,, број
30/2010 ), доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

ОДОБРАВА СЕ инвеститору Општини Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ
07172788, ПИБ 102145694, извођење радова на санацији дела водоводне мреже Љуберађа -
Велико Боњинце, од стационаже км 1+925 до км 2+045, у дужини од 120м, категорије Г,
класификациони број 222210, на кп. бр. 6112, 6115, 6116 и 6117 КО Велико Боњинце у селу
Велико Боњинце општина Бабушница.

Предрачунска вредност радова на објекту износи 800.000,00 динара без ПДВ-а.
Идејни пројекат за санацију водоводне мреже на кп. бр. 6112, 6115, 6116 и 6117 КО

Велико Боњинце у селу Велико Боњинце, Бабушница, који је израдило ЈКП Комуналац из
Бабушнице, ул. 7 јули бр. 20, одговорно лице пројектанта Миодраг Костић, главни и
oдговорни пројектант Миодраг Костић, дипл.грађ.инж. лиценца број 310 8948 04, од
новембра 2016. године, под бројем 1660, саставни je део овог Решења.

Инвеститор је ослобођен од плаћања доприноса за уређивање грађевинског
земљишта у складу са чланом 11. Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање
грађевинског земљишта (,,Скупштински преглед општине Бабушница,, број 2/2015).

Инвеститор је обавезан да пријави радове овом органу најкасније осам дана пре
почетка извођења радова, са подацима и доказима прописаним чланом 148. Закона о
планирању и изградњи.

О б р а з л о ж е њ е

Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694, преко
ЈКП ,,Комуналац,, из Бабушнице, ул. 7 јули бр.20, МБ 07328389, ПИБ 100325445, обратила
се захтевом овом органу за издавање решења о одобравању извођења радова на санацији
дела водоводне мреже Љуберађа - Велико Боњинце, од  стационаже, км 1+925 до км
2+045,  у дужини од 120м, категорије Г, класификациони број 222210, на кп. бр. 6112, 6115,
6116 и 6117 КО Велико Боњинце у селу Велико Боњинце општина Бабушница,
предрачунске вредности радова у износу 800.000,00 динара без ПДВ-а.



Уз захтев за добијање одобрења приложено је :
- Идејни пројекат за санацију водоводне мреже на кп. бр. 6112, 6115, 6116 и 6117 КО

Велико Боњинце у селу Велико Боњинце, Бабушница, који је израдило ЈКП Комуналац из
Бабушнице, ул. 7 Јли бр. 20, одговорно лице пројектанта Миодраг Костић, главни и
oдговорни пројектант Миодраг Костић, дипл. грађ.инж. лиценца број 310 8948 04, од
новембра 2016. године, под бројем 1660,

-Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП у складу са Одлуком о накнадама за послове
регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре.

Ослобођен  плаћања таксе по члану 18. Закона о републичким административним
таксама ( ,,Службени гласник РС ,, бр. 61/2005 ).

Увидом у захтев и приложене доказе утврђено је да је ова Управа надлежна за
поступање по захтеву, да је подносилац захтева лице које у складу са Законом о планирању
и изградњи може бити ивеститор ове врсте радова, да је захтев поднет у прописаној форми
и да садржи све прописане податке, да је уз захтев приложена прописана документација
наведеним законом и подзаконским актима донетим на основу закона да је уз захтев
приложен доказ о уплати прописане таксе и накнаде, да инвеститор у складу са одредбама
члана 69. става 3. 10. и 11. Закона о планирању и изградњи  (,,Службени гласник РС,, број
72/2009, 81/09-исправка, 64/10-УС,24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13, 132/14 и
145/2014), има одговарајуће право на грађевинском земљишту.

Решавајући по захтеву, надлежни орган је установио да су испуњени услови за
издавање траженог одобрења, прописаних чланом 145.  Закона о планирању и изградњи
("Службени гласник РС", број 72/2009, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11,121/12, 42/13-УС,
50/13-УС,98/13, 132/14 и 145/2014) и чланом 29. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", број 113/2015) те је у
складу са истим одлучио као у диспозитиву овог решења.

Правна поука: Против овог Решења допуштена је жалба Министарству грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре – Нишавски управни округ у року од 8 дана од дана пријема.
Жалба се предаје преко овог органа , а за Нишавски управни округ, са доказом о уплати
440 динара Републичке административне таксе и 210 динара у корист прихода Општинске
управе општине Бабушница.

ДОСТАВИТИ:-Инвеститору,
-Грађевинској инспекцији ,
-Архиви и објавити на веб-сајту  општине Бабушница

Референт,
Небојша Николић, Шеф   одсека,

Владан  Савић,  дипл.грађ.инж.


