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Република Србија 

Општина Бољевац 

Општинска управа 

Одељење за урбанизам, обједињену процедуру  

и извршења, имовинско правне  

послове и послове јавних набавки 

Одсек за примену обједињене процедуре 

заводни број: ROP-BOL-4923-CPI-1/2016 

интерни број: 351-666/2016-III-02 

Датум: 04.04.2016. год. 

Б О Љ Е В А Ц 

 

 

Одељење за урбанизам, обједињену процедуру и извршења, имовинско правне послове и 

послове јавних набавки, Одсек за примену обједињене процедуре, решавајући по захтеву 

Општине Бољевац за издавање Решења о грађевинској дозволи за изградњу главног 

цевовода Мировштица – Луково ФАЗА „3“ за снабдевање водом насеља Луково на основу 

чланова 134. и 135. Закона  о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 72/09, 81/2009-

испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука Ус, 50/2013-одлука УС, 98/2013-

одлука УС, 132/2014 и 145/2014), чл. 7. Правилника о класификацији објеката (''Сл. гласник 

РС'', бр. 22/2015), чл. 16., 17. и 21. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/2015)  и чл. 192. Закона о општем  управном 

поступку (''Службени лист СРЈ'', број. 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“, број 30/2010) 

доноси 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е   

О   Г Р А Ђ Е В И Н С К О Ј  Д О З В О Л И 

 
Издаје се Општини Бољевац, ул. Краља Александра бр. 24., Бољевац (МБ: 

07223692; ПИБ:102026307) Решење о грађевинској дозволи за изградњу главног цевовода 

Мировштица – Луково ФАЗА „3“ за снабдевање водом насеља Луково на следећим 

парцелама: 

- К.П. бр. 6559/2, 2609, 2607, 2606, 2606, 2604, 2602/2, 2552/2, 2551/2, 2550/2, 2553, 

2549/2, 2533/2, 2534/2, 2535/2, 2538, 3526/2 К.О. Мирово. 

- К.П. бр. 10165/1, 10166/1, 10167/1, 10168/1, 10169, 10172, 10174/1, 10178, 10177, 

10178/2, 10182, 10183, 10184, 10185, 10186 К.О. Јабланица. 

- К.П. бр. 1191, 1157, 1156, 1155, 1153, 1236,1235/1, 1235/2, 1237, 1238, 1239, 

6973/1, 1240, 6999, 1256, 6973/1, 1125, 6998/3, 6998/5, 6998/9, 6973/8, 7031, 7008, 

1388/1, 7003, 1389/2, 1391, 1390, 1393, 5411, 5413, 5411, 5414, 5415, 7039, 5427, 

5450, 5427, 5428, 7038, 5717 К.О. Луково. 

 

Намена система за изградњу главног цевовода Мировштица – Луково ФАЗА „3“ је 

цевовод за дистрибуцију воде, класификациони број је 222210, категорија објекта је Г, 

инжењерски објекат.  

 

Траса укупног новопројектованог цевовода полази од водозахвата „Мировштица“, 

иде паралелно са десне стране реке Мировштице до пута за насеље Луково, затим 
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наставља паралелно са леве стране локалног пута према насељу Луково до локације 

постојећег резервоара лоцираног у непосредној околини насеља. Укупна дужина трасе је 

6.326,00m. 

 

Главни цевовод подељен је на три деонице које се изводе по фазама. Фазом „3“ 

предвиђен је цевовод 3 који полази од стационаже 1+588,36 и иде паралелно са леве стране 

железничке пруге до пута Параћин – Зајечар (стационажа 4+664,02), одакле наставља 

узбрдо према резервоару Луково. Укупна дужина цевовода 3 износи 3.978,00m. Пречник 

цеви је Ø90mm, класе притиска 6 и 10 бара. Укупан број бетонских шахтова је 11 комада. 

Цевовод 3, фазе „3“, градиће се фазно, где је прва фаза цевовода „3-А“ у дужини од 

2.042,00m а друга фаза је преостали део цевовода 3 све до резервоара Луково, у дужини од 

1.936,00m.  

Предрачунска вредност цевовда 3, фазе„3-А“ са ПДВ-ом износи 3.999.620,00 динара,  

док укупна предрачунска вредност целе фазе „3“ са ПДВ-ом износи 7.206.390,00 динара. 

 

Саставни део Решења о грађевинској дозволи на основу којих се и издаје, је следећа 

документација: 

- Пројекат за грађевинску дозволу изградње главног цевовода Мировштица – 

Луково, фаза III, бр. 215-28-0 од 20.10.2015. године, урађеног од стране "ВОДО-

ИНЖЕЊЕРИНГ" д.о.о. из Београда;     

- Извод из пројекта за грађевинску дозволу за изградњу главног цевовода 

Мировштица – Луково фаза III, бр. 215-28-0 од 20.10.2015. године урађен од стране 

"ВОДО-ИНЖЕЊЕРИНГ" д.о.о. из Београда, са извршеном техничком контролом 

бр. 118, од 20.10.2015. године урађен од стране „ХИДРОКОП“ д.о.о. из Београда; 

- Извод из пројекта за грађевинску дозволу за изградњу главног цевовода 

Мировштица – Луково фаза III-А, бр. 215-28-1-0 од 20.10.2015. године урађен од 

стране "ВОДО-ИНЖЕЊЕРИНГ" д.о.о. из Београда, са извршеном техничком 

контролом бр. 118-1, од 20.10.2015. године урађен од стране „ХИДРОКОП“ д.о.о. из 

Београда; 

- Локацијски услови бр. 353-61/2015-III-02 од 16.10.2015. године. 

 

Инвеститор је ослобођен плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта 

на основу члана 97. Став 9. Закона  о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 

72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука Ус, 50/2013-

одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 20. Одлуке о грађевинском 

земљишту  (''Сл. лист општине Бољевац'' бр. 15-1/2011, 7/2012, 18/2012, 16/2013, 2/2014, 

19/2014 и 1/2015). 

 

Грађевинска дозвола престаје да важи ако се не отпочне са грађењем објекта, 

односно извођењем радова, у року од две године од дана правноснажности Решења којим 

је издата грађевинска дозвола.  

 

Грађевинска дозвола престаје да важи ако се у року од пет година од  дана 

првноснажности Решења о грађевинској дозволи не изда употребна дозвола. На захтев 

инвеститора, надлежни орган може донети решење којим се одобрава да  правноснажна 

грађевинска дозвола остаје на правној снази још две године ако инвеститор пружи доказ 

да је степен завршености објекта преко 80%.  
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Инвеститор је дужан да у року од осам дана пре почетка грађења објекта, односно 

извођења радова поднесе пријаву почетка грађења-извођења радова органу надлежном за 

издавање Решења о грађевинској дозволи са прописаном документацијом.   

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општина Бољевац поднела је захтев кроз ЦЕОП систем (ЦЕОП – централна евиденција 

обједињене процедуре), заведен бројем ROP-BOL-4923-CPI-1/2016 (интерни број: 351-

666/2016-III-02) од 04.04.2016. године за издавање Решења о грађевинској дозволи за 

изградњу главног цевовода Мировштица – Луково ФАЗА „3“ за снабдевање водом 

насеља Луково на следећим парцелама: 

- К.П. бр. 6559/2, 2609, 2607, 2606, 2606, 2604, 2602/2, 2552/2, 2551/2, 2550/2, 

2553, 2549/2, 2533/2, 2534/2, 2535/2, 2538, 3526/2 К.О. Мирово. 

- К.П. бр. 10165/1, 10166/1, 10167/1, 10168/1, 10169, 10172, 10174/1, 10178, 10177, 

10178/2, 10182, 10183, 10184, 10185, 10186 К.О. Јабланица. 

- К.П. бр. 1191, 1157, 1156, 1155, 1153, 1236,1235/1, 1235/2, 1237, 1238, 1239, 

6973/1, 1240, 6999, 1256, 6973/1, 1125, 6998/3, 6998/5, 6998/9, 6973/8, 7031, 7008, 

1388/1, 7003, 1389/2, 1391, 1390, 1393, 5411, 5413, 5411, 5414, 5415, 7039, 5427, 

5450, 5427, 5428, 7038, 5717 К.О. Луково. 

 

Траса новопројектованог цевовода полази од водозахвата „Мировштица“, иде 

паралелно са десне стране реке Мировштице до пута за насеље Луково, затим наставља 

паралелно са леве стране локалног пута према насељу Луково до локације постојећег 

резервоара лоцираног у непосредној околини насеља. Укупна дужина трасе је 6.326,00m. 

Главни цевовод подељен је на три деонице које се изводе по фазама. Фазом „3“ 

предвиђен је цевовод 3 који полази од стационаже 1+588,36 и иде паралелно са леве стране 

железничке пруге до пута Параћин – Зајечар (стационажа 4+664,02), одакле наставља узбрдо 

према резервоару Луково. Укупна дужина цевовода 3 износи 3.978,00m.  

Цевовод 3, фазе „3“, градиће се фазно, где је прва фаза цевовода „3-А“ у дужини од 

2.042,00m а друга фаза је преостали део цевовода 3 све до резервоара Луково, у дужини од 

1.936,00m.  

Уз захтев за издавање Решења о грађевинској дозволи, инвеститор је путем ЦЕОП 

система, приложио: 

1. Пројекат за грађевинску дозволу изградње главног цевовода Мировштица – 

Луково, фаза III, бр. 215-28-0 од 20.10.2015. године, урађеног од стране "ВОДО-

ИНЖЕЊЕРИНГ" д.о.о. из Београда, ул. Устаничка бр.125х. Одговорни пројектант је 

Животије Миловановић, дипл.инж.грађ. са лиценцом број 314 6450 04. 

2. Извод из пројекта за грађевинску дозволу за изградњу главног цевовода 

Мировштица – Луково фаза III, бр. 215-28-0 од 20.10.2015. године урађен од стране 

"ВОДО-ИНЖЕЊЕРИНГ" д.о.о. из Београда, ул. Устаничка бр.125х. Одговорни 

пројектант је Животије Миловановић, дипл.инж.грађ. са лиценцом број 314 6450 04. 

3. Извод из пројекта за грађевинску дозволу за изградњу главног цевовода 

Мировштица – Луково фаза III-А, бр. 215-28-1-0 од 20.10.2015. године урађен од 

стране "ВОДО-ИНЖЕЊЕРИНГ" д.о.о. из Београда, ул. Устаничка бр.125х. 

Одговорни пројектант је Животије Миловановић, дипл.инж.грађ. са лиценцом број 

314 6450 04. 

4. Извршена Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу главног 

цевовода Мировштица – Луково ФАЗА „3“, под бројем 118 и 118-1 од 09.10.2015. 

године од стране Привредног друштва за пројектовање и инжењеринг „ХИДРОКОП“ 
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д.о.о. из Београда, ул. Браће Срнића 23а, где је одговорно лице Драган Оро, 

дипл.инж.грађ. са лиценцом број 314 7413 04. 

5. Локацијске услове издате од стране Општинске управе Бољевац, Одељења за 

урбанизам, грађевинарство, инспекцијске послове и извршења бр. 353-61/2015-III-02 

од 16.10.2015. године. 

6. Решење о издавању водне дозволе бр. 325-04-00004/2013-07 од 10.04.2013. године 

издатог од Републичке дирекције за воде при Министарству пољопривреде, шумарства 

и водопривреде Републике Србије, за водосистем „Мировштица“ са важношћу до 

01.05.2018. године. 

7. Решење о издавању водне сагласности број 325-04-1481/2015-07 од 26.10.2015. 

године, издато од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине, 

Републичке дирекције за воде. 

8. Сагласности власника катастарских парцела где је траса цевовда пројектована.  

9. Доказ о плаћеној накнади за ЦЕОП систем. 

 

На основу члана 97. Став 9. Закона  о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 

72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука Ус, 50/2013-одлука 

УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 20. Одлуке о грађевинском земљишту ( 

''Сл. лист општине Бољевац'' бр. 15-1/2011, 7/2012, 18/2012, 16/2013, 2/2014, 19/2014 и 1/2015) 

не обрачунава се допринос за уређивање грађевинског земљишта за објекте комуналне и друге 

инфраструктуре, а у које спада главни цевовод Мировштица – Луково ФАЗА „3“ за снабдевање 

водом насеља Луково. 

Пошто је инвеститор уз захтев за издавање Решења о грађевинској дозволи поднео  сву 

потребну документацију из члана 135. Закона о планирању и изградњи  (''Сл. гласник РС'', број 

72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука Ус, 50/2013-одлука 

УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 16. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/2015), решено је као у 

диспозитиву. 

 

Ово решење је ослобођено од плаћања таксе на основу чл. 18. Закона о републичким 

административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 – 

др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – усклађени дин. изн., и 55/2012 - усклађени дин. 

изн., 93/2012 и 47/2013 - усклађени дин. изн., 57/2014 - усклађени дин. Изн,. 45/2015 - усклађени 

дин. изн. и 83/2015 - усклађени дин. изн.). 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења може се уложити жалба Министарству 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, Зајечарски управни округ у 

Зајечару  у року од 8 (осам) дана од дана пријема истог.             

Жалба се подноси преко ове Управе таксирана са 430,00 динара републичке  

административне таксе. 

 

Решење доставити:    

- подносиоцу захтева, 

- Грађевинској инспекцији, 

- Републичкој дирекцији за воде, 

- ЦЕОП систему за објављивање, 

- Архиви Општинске Управе Бољевац.   

                                                                                               

 

  

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

Зоран Конић 

 


