
  

Број:  ROP-KOS-9232-TCPI-1/2020 

Заводни број: 351-37/2020 

 Датум: 29.04. 2020. године 

      К О С Ј Е Р И Ћ 

        

    Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално - 

стамбене и имовинско – правне послове  решaвајући по захтеву инвеститора, 

Општине Косјерић, ул. Олге Грбић 10, за издавање привремене грађевинске дозволе 

за изградњу привременог путног прелаза са привременом саобраћајницом преко реке 

Скрапеж на кат. пар. број  1538/1 и 605 КО Варош  Косјерић, поднетом преко 

пуномоћника Данила Јовића из Косјерића, на основу чл. 147. став 1. а сходно члану 

145. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 – 

исправка,  64/2010 (УС РС), 24/2011, 121/2012, 42/2013 (УС РС), 50/2013 (УС РС), 

132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020), члана 30. а сходно 

чл. 28 и 29 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем („Службени гласник РС“ бр. 68/2019) и члана 136. Закона о општем управном 

поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016),  доноси 

 

 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 

о привременој грађевинској дозволи 

 

1. ОДОБРАВА СЕ инвеститору, Општини Косјерић,  ул. Олге Грбић 10,                   

МБ: 07357826, ПИБ: 101090852, извођење радова на изградњи привременог путног 

прелаза са привременом саобраћајницом преко реке Скрапеж,  на кат. пар. број 

1538/1 и 605 КО Варош Косјерић у Косјерићу. Објекат је категорије „Г“ 

класификациона ознака 211201. 

Саставни део овог решења је Обавештење  ЈВП „Србијаводе“ Београд, ВПЦ 

„Морава“ Ниш, број 3297/1 од 21.04.2020. године и Идејни пројекат  израђен од 

стране Пројектног бироа „РМ Пројект“ Радосав Марјановић ПР из Пожеге. Главни  

пројектант је Радосав Марјановић, дипл.инж.грађ. са лиценцом ИКС број  310 1772 

03.  

Предрачунска вредност објекта према идејном пројекту износи  4.408.275,65 

динара са ПДВ-ом. 

 

2.  Привремени прелаз представља функционалну везу  између улице 

Скрапешке и државног пута IIА реда бр. 174 и користиће се за континуирано 

одвијање саобраћаја путничких возила за време извођења радова на изградњи моста 

преко реке Скрапеж у улици Карађорђевој у Косјерићу. 

   

3. Инвеститор је дужан да, након завршетка радова на изградњи новог моста и 

добијања употребне дозволе за исти, изврши уклањање свих цеви из водотока реке 

Скрапеж и корито врати у првобитно стање. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 
ОПШТИНСКА УПРАВА КОСЈЕРИЋ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ, ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ, 

КОМУНАЛНО – СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО –ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

 

   



4. На основу члана 97. Закона о планирањи и изградњи и Одлуке о утврђивању 

доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист општине 

Косјерић“ број 2/15 од 31.03.2015. године) за извођење предметних радова није 

предвиђено плаћање доприноса за уређивање грађевинског земљишта. 

 

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

Инвеститор, Општина Косјерић, преко пуномоћника, Данила Јовића из 

Косјерића,  поднела  је,  преко ЦИС-а, захтев број  ROP-KOS-9232-TCPI-1/2020 од   

22.04. 2020. године, код овог органа  заведен под бројем 351-37/2020. Године,  за  

издавање привремене грађевинске дозволе за извођење радова ближе описаних у 

диспозитиву овог решења. 

 

 

Уз захтев je достављена следећа документација: 

- Доказ о уплаћеној  накнади за  Централну евиденцију; 

- Идејни пројекат по члану 145. Закона о планирању и изградњи (Главна 

свеска, Хидраулички прорачун, Привремена саобраћајница и Елаборат 

привремене саобраћајне сигнализације)  израђен од стране Пројектног 

бироа „РМ Пројект“ Радосав Марјановић ПР из Пожеге, број техничке 

документације 12/03-2020, Пожега, март 2020;  

- Обавештење  ЈВП „Србијаводе“ Београд, ВПЦ „Морава“ Ниш, број 3297/1 

од 21.04.2020. године; 

- Пуномоћје за подношење захтева. 

 

Инвеститор, Општина Косјерић, прибавила је сагласност на техничку 

документацију од стране ЈВП „Србијаводе“ Београд, ВПЦ „Морава“ Ниш уз 

одређена ограничења наведена у акту  број 3297/1 од 21.04.2020. године, који је 

саставни део овог решења. 

На основу члана 147. став 2. Закона о планирању и изградњи, на поступак 

издавања привремене грађевинске дозволе и њену садржину, примењују се одредбе 

које се односе на издавање решења по члану 145. овог закона.  

На основу члана 30. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем на поступак издавања привремене грађевинске 

дозволе и продужења привремене грађевинске дозволе сходно се примењују одредбе 

члана 28. и 29. овог правилника. 

У складу са чланом 28. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем, надлежни орган је утврдио да су испуњени 

формални услови за поступање по захтеву. 

На основу члана 97. Закона о планирањи и изградњи и Одлуке о утврђивању 

доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист општине 

Косјерић“ број 2/15 од 31.03.2015. године) за извођење предметних радова није 

предвиђено плаћање доприноса за уређивање грађевинског земљишта. 

                

Прегледом достављене документације утврђено је да је иста у свему у складу 

са чланом 145. став 2. Закона о планирању и изградњи  и чланом 28. Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, па је одлучено као 

у диспозитиву овог решења. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити 

жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике 

Србије, Организациона јединица Ужице, у року од 8 дана од дана евидентирања кроз 

ЦИС, односно од дана објављивања. Жалба се подноси кроз Центарални 

информациони систем за електронско поступање у оквиру обједињене процедуре, са 

уплаћеном административном таксом по Закону о републичким административним 

таксама у износу од 460,00 динара, на рачун број  840-742221843-57, позив на број 97 

51-048. 

 

 

 

 

    ОБРАДИЛА: РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

 

Милуника Марић 

 

Миломир Јовановић 

          

 

 

 

Решење доставити: Подносиоцу захтева, Грађевинској инспекцији, Архиви  


	О б р а з л о ж е њ е

