Општинска управа општине Ариље, поступајући по захтеву ЈП „Дирекција за
изградњу“ за издавање грађевинске дозволе за доградњу међумесног регионалног
система „Рзав“ за снадбевање водом насељеног места Миросаљци - општина
Ариље на следећим кат. парцелама: 1608, 1313, 1297, 1302/2, 1309, 1311, 1312,
1316/5, 1316/1, 1600, 1574, 1575/1, 1577, 1565, 1610/1, 1609, 1733, 2064, 1612, 2168,
1611 све КО Миросаљци, на основу члана 134. став 2. 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, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и
145/14) и чл. 192. Закона о општем управном поступку, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о грађевинској дозволи
1. ИЗДАЈЕ СЕ ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА инвеститору ЈП „Дирекција за изградњу“
Ариље, за доградњу међумесног регионалног система „Рзав“ за снадбевање водом
насељеног места Миросаљци - општина Ариље на следећим кат. парцелама: 1608,
1313, 1297, 1302/2, 1309, 1311, 1312, 1316/5, 1316/1, 1600, 1574, 1575/1, 1577, 1565,
1610/1, 1609, 1733, 2064, 1612, 2168, 1611 све КО Миросаљци.
2. Радови на изградњи водовода према овој грађевинској дозволи извршиће
се у складу са локацијским условима овог органа 03 број 353-4/15 од 12. 03. 2015.
године и Измена локацијских услова 01 број 353-4/15 од 24.03.2015.год. као и у
складу са техничком документацијом која је урађена од стране Агенције за
инжењеринг и пројектовање „ХИДРО - техника“, Лучани, и то:
- Пројекат за грађевинску дозволу - главна свеска, у два примерка;
- Пројекат за грађевинску дозволу - пројекат хидротехничких инсталација, у
три примерка;
- Извод из пројекта, један примерак
Локацијски услови и наведена пројектна документација саставни су делови
овог решења.
3. Инвеститор је дужан да овом органу и грађевинској инспекцији пријави
почетак извођења радова осам дана пре почетка извођења радова на изградњи
водовода.
4. Овај објекат је објекат комуналне инфраструктуре и за исти се не
обрачунава допринос за уређивање грађевинског земљишта сходно члану 97. став 8
Закона о изменама Закона о планирању и изградњи (Сл. Гл.РС», број 145/2014).
5. Ова грађевинска дозвола престаје да важи ако се не отпочне са извођењем
радова у року од две године од дана правоснажности овог решења.

Образложење
Општинској управи општине Ариље ЈП „Дирекција за изградњу“ Ариље,
поднела је захтев за издавање грађевинске дозволе за доградњу међумесног
регионалног система „Рзав“ за снадбевање водом насељеног места Миросаљци општина Ариље на следећим кат. парцелама: 1608, 1313, 1297, 1302/2, 1309, 1311,

1312, 1316/5, 1316/1, 1600, 1574, 1575/1, 1577, 1565, 1610/1, 1609, 1733, 2064, 1612,
2168, 1611 све КО Миросаљци.
Уз захтев за издавање грађевинске дозволе на изградњи предметног објекта
инвеститор је овом органу доставио следећу документацију:
-списак парцела преко којих се гради водопривредни објекат – водовод са
доказима о решеним имовинско-правним односима,
- локацијске услове овог органа 01 број 353-4/15 од 12. 03. 2015. године,
- Пројекат за грађевинску дозволу - главна свеска, у два примерка;
- Пројекат за грађевинску дозволу - пројекат хидротехничких инсталација, у
три примерка;
- Извод из пројекта, један примерак
- извештај о извршеној техничкој контроли пројеката за грађевинску дозволу
израђен од стране „Квадер“, д.о.о., Ариље,
- Решење о издавању водне сагласности број 325-04-0146/2015-07 од
20.03.2015.год. издато од стране Министарства пољопривреде и заштите животне
средине, Републичка дирекција за воде.
Како је инвеститор уз захтев за издавање грађевинске дозволе поднео сву
потребну документацију из чл. 135. Закона о планирању и изградњи, то је решено
као у диспозитиву.
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 преко ове управе непосредно или на записник, или се шаље поштом
препоручено и за исту се плаћа административна такса у износу од 430,00 динара на
рачун Буџет Републике Србије, број рачуна: 840-742221843-57, модел: 97, позив на
број: 49-081.

ОПШТИНА АРИЉЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
01 број 351-31/15 од 6. 04. 2015. године.
ВД Начелника
Ружица Николић - Василић

