Република Србија
Oпштинa Мионица
Општинска управа
Одељење за општу управу
Број: ROP-MIO-4674-ISAW-1/2016
Датум: 01.04.2016.год.
Мионица
Општинска управа Мионица, Одељење за општу управу, решавајући по захтеву
ЈКП '' ВОДОВОД МИОНИЦА'' ИЗ Мионице а поднетом преко пуномоћника
Лиљане Николић из Маљевића, а на основу члана 145. став 1. и став 2. ( ''Службени
гласник Републике Србије'', бр. 72/2009, 81/2009 исп, 24/2011, 132/2014 и 145/2014),
члана 192. Закона о општем управном поступку ( ''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97, 31/01
и ''Службени гласник РС'' 30/2010 ) и решења начелника Општинске управе Мионица
бр.035-30/2012 од 31.10.2012. године, којим се овлашћује Драгица Суботић, начелник
Одељења за општу управу да потписује управна и ван управна акта, доноси
РЕШЕЊЕ
ИЗДАЈЕ СЕ ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ВОДОВОД
МИОНИЦА из Мионице, Ул. Војводе Мишића бр. 23, одобрење за извођење радова
на инвестиционом одржавању водоводне мреже- улични цевовод профила 150мм, у
смислу замене постојећих азбестноцементних профила 150мм ПЕ цевима истог
профила у дужини од 600 м са одвојцима и прикључцима, од стацонаже 0+640 до
стационаже 1+240м у појасу постојећег путног земљишта на кат.парц.бр. 1609/7 у К.О
Берковац .
Предрачунска вредност радова износи 2.365.800,00 динара.
Инвеститор је дужан да органу који је издао решење о извођењу радова, и
надлежном грађевинском инспектору, пријави почетак грађења објекта, односно
извођења радова, са датумом почетка и завршетка извођења радова у року од осам дана
пре почетка наведених радова.
Образложење
ЈКП '' ВОДОВОД МИОНИЦА'' ИЗ Мионице преко пуномоћника Лиљане
Николић из Маљевића поднело је захтев број ROP-MIO-4674-ISAW-1/2016 од
31.03.2016. године за издавање
решења о одобрењу за извођење радова на
инвестиционом одржавању објекта ближе описаног у диспозитиву овог решења.
Како је инвеститор уз захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова
на инвестиционом одржавању водоводне мреже- улични цевовод у Бањи Врујци,
профила 150мм у дужини од 600 м са одвојцима и прикључцима, од стацонаже 0+640
до стационаже 1+240м на кп. бр. 1400/1, КО Берковац поднео сву потребну
документацију из члана 145. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“,
број 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- Одлука УС, 50/13Одлука УС, 98/13- Одлука УС, 132/14 и 145/14), чланова 18. и 29. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник
РС", бр. 113/2015), то је решено као у диспозитиву.
На основу Закона о републичким административним таксама («Сл. гласник РС»,
бр. 43/2003, 35/2010, 55/2012, 47/2013 и 57/2014), на ово решење је наплаћена такса у
износу од 1070,00 динара.

Такса на ово решење у износу од 2.000,00 динара, наплаћена је на основу Одлуке о
накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне
регистре ("Сл. Гласник РС", бр. 119/13, 138/14,45/15 и 106/15).
У складу са напред наведеним, то је решено као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ
Против овог решења може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана
достављања истог, а преко овог органа Министарству грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре РС Београд – Колубарски управни округ Ваљево са
административном таксом - РАТ од 440,00 динара, број рачуна 840-742221-843-57,
модел плаћања 97, позив на број 85-069.
Доставити:
- подносиоцу захтева,
-надлежној грађевинској
инспекцији и а/а
НАЧЕЛНИК OДЕЉЕЊА
Драгица Суботић

