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Република Србиjа
Опптина Димитровград
Општинска управа
Одеrьеtье за урбанизам,граf]евинарство и имовинско правне послове
ROP-DGD - 7095 - ISAW-1/2019
353 -41 /2019-14
Датум: 29 .03.2019.год.
Димитровград
Одеrьеtье за урбанизам, граf)евинарство и комунално - стамбену делатност , при
општинскоj управи општине Димитровград, у поступку обjедиtьене процедуре,
nocтynajyflи по захтеву бр. ROP-DGD - 7095 - ISAW-1/2019, инвеститора Општине
Димитровград са седиштем у ул."Балканска" бр.2 у Димитровграду, поднетог преко
пуномоnника Та�-ье Ъорf]евиn, са станом у ул."Омладинских Бригада" бр.45 у Пироту,
за издава�-ье реше�-ьа о одобреtьу извоf)е�-ьа радова на инвестиционом одржава�-ьу
атарског пута од цркве Свети Димитриjе у М.3. Бребевница до локалног пута код
фарме "Липинци" у Општини Димитровград, а на основу чл.145. Закона о планира�-ьу
и изград�-ьи (,,Сл. Гласник Републике Србиjе" бр.72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 одлука УС и 24/2011 ,121/2012,42/2013- одлуке ус, 50/2013- одлуке УС, 132/2014 ,
145/2014 и 83/2018 ), чл.29 Правилника о поступку спрово1')е�-ьа обjеди�-ьене
процедуре електронским путем (,,Сл.гласник РС" бр.113/15), чл.136. Закона о општем
управном поступку(,,Службени гласник" РС" бр.18/2016), доноси
РЕШЕtьЕ
ОДОБРАВА СЕ, инвеститору Општини Димитровград са седиштем у ул."Балканска"
на инвестиционом одржава�-ьу атарског
бр.2 у Димитровграду, извоf)е�-ье радова
пута од цркве Свети Димитриjе у М.3. Бребевница до локалног пута код фарме
,,Липинци" у Општини Димитровград на кат.парцелама: 2731 К.О. Бачево ; 3224,
3210, 3203, 3198, 3197, 3196, 3200, 3186, 3627, 3227/2, 3330, 3331, 3329, 3328, 3327,
3325, 3324, 3321, 3318, 3317, 3316, 3351, 3352, 3353, 3315, 3311, 3309, 2163, 2152,
2148, 471, 505, 498, 3628, 499, 501.К.0.Бребевница
у свему према Идеjном проjекту коjи je урадио "Еминенет проjект" са седиштем у
ул."Софиjска" бр. 2, Димитровград, а одговорни проjектант je Емил Jотов са бр.лиценце
xxxxxx

Категориjа обjекта: Г
Класификациони броj обjекта: 211201
Предрачунска вредност обjекта: 16.412.013,95 ред без ПДВ-а
ОбразложеtЬе

ОдеIЪе�-ьу за урбанизам, граf)евинарство и комунално - стамбену делатност при
општинскоj управи општине Димитровград, инвеститор Општина Димитровград са
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седиштем у ул."Балканска" бр.2 у Димитровграду, поднео je захтев бр. ROP-DGD- 7095
-ISAW-1/2019,
преко
пуномоnника
Та�-ье
Ъорf)евиli,
са
станом
у
ул."xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, за издава�-ье реше�-ьа о одобре�-ьу извоf)е�-ьа радова
на инвестиционом одржава�-ьу атарског пута од цркве Свети Димитриjе у М.З.
Бребевница до локалног пута код фарме "Липинци" у Општини Димитровград на
кат.парцелама: 2731 К.О. Бачево ; 3224, 3210, 3203, 3198, 3197, 3196, 3200, 3186, 3627,
3227/2, 3330, 3331, 3329, 3328, 3327, 3325, 3324, 3321, 3318, 3317, 3316, 3351,3352,
3353, 3315, 3311, 3309,2163, 2152,2148,471,505,498, 3628, 499, 501. К.О. Бребевница ,у
свему према Идеjном проjекту коjи je урадио "Еминенет проjект" са седиштем у ул.
"Софиjска" бр.2, Димитровград, а одговорни проjектант je Емил Jотов са бр.лиценце
xxxxxxxxxxx
Категориjа обjекта: Г
Класификациони броj обjекта: 211201
Предрачунска вредност обjекта: 16.412.013,95 ред без ПДВ-а
Уз захтев je приложено:
Пуномоnиjе за подноше�-ье захтева за издава�-ье реше�-ьа о одобре�-ьу
извоf)е�-ьа радова .
Доказ о уплати накнаде за воf)е�-ье централне евиденциjе.
Идеjни проjекат са Главном свеском коjи je урадио"Еминенет проjект" са
седиштем у ул."Софиjска" бр.2, Димитровград, а одговорни проjектант je Емил Jотов
са бр.лиценце xxxxxxxxxx
Уговор о суфинансира�-ьу и пословно техничкоj сарад�-ьи, бр. 400-928/2018-16
од 11.09.2018.г. закrъучен измеf)у Општине Димитровград са седиштем у
ул."Балканска" бр.2 у Димитровграду, и "Мине инвест" д.о.о., ул."Други српски
устанак 46, Аранf)еловац,
Реше�-ьа о установrьава�-ьу права траjне службености за кат.парцеле
бр.3210,3197/1,3197/2,3330/1,3330/2,3329,3328/1,3328/2,33552,3353,3196,3203,3176,3
145,3468,3309,3143,3464,3331,3502,3476,3311 КО Бребевница.
Допунско реше�-ье бр.46-2/2018-14/3 од 21.09.2018.г.
Препис листа непокретности бр.88 КО Бребевница, издат од Службе за
катастар непокретности
Препис листа непокретности бр.57 КО Бребевница, издат од Службе за
катастар непокретности
Препис листа непокретности бр.188 КО Бребевница, издат од Службе за
катастар непокретности
Препис листа непокретности бр.242 КО Бребевница, издат од Службе за
катастар непокретности

Препис листа непокретности бр.239 КО Бребевница, издат од Службе за
катастар непокретности
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Препис листа непокретности бр.216 КО Бребевница, издат од Службе за
катастар непокретности
Препис листа непокретности бр.20 3 КО Бребевница, издат од Службе за
катастар непокретности
Препис листа непокретности бр.181 КО Бачево, издат од Службе за
катастар непокретности
Инвеститор je дужан да наjкасниjе 8 дана пре почетка извоf)еtЬа радова
поднесе приjаву радова у складу са издатим решеtЬем.

Потврf)ива�-ьем приjаве.радова стичу се услови за извоf)е�-ье радова.
У случаjу штете настале као последица примене техничке документациjе , на основу
коjе je издато ово реше�-ье, за коjу се накнадно утврди да ниjе у складу са прописима
и правилима струке за штету солидарно одговараjу проjектант, коjи je израдио и
потписао техничку документациjу и инвеститор.
Разматраjупи поднети захтев и документациjу прописану Законом, донета je одлука
као у диспозитиву овог реше�-ьа.
Упутство о правном средству:
Против овог реше�-ьа може се изjавити жалба у року од 8 дана од дана приjема истог
Министарству граf)евине и урбанизма - Jабланички управни округ Лесковац.
Жалба се предаjе преко овог органа са уплатам републичке административне таксе у
износу од 46 0 , 00 динара и уплатам општинске административне таксе од 502, 00 дин.
Доставити:
-

Инвеститору
Граf)евинском инспектору
Архиви
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
Оде.rьеtье за урбанизам, граf]евинарство
и комунално -стамбену делатност

Обраf)ивач
Радмила Иванов, дипл.инг.граfJ.

Начелник
Драган Голубов, дипл.правник
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УГОВОР О СУФИНАНСИРАIЬУ И ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКОJ САРАДIЬИ
У ЦИJЪУ ИЗГРАДIЬЕ АТАРСКОГ ПУТА У СЕЛУ БРЕБЕВНИЦА
Заюьучен дана 11.09.2018. године, у Димитровграду, измеljу:
1. ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД, ул.Балканска бр.2, Димитровград, Матични броj: 06867804, ПИБ
101045378, коjу заступа председник Општине Владица Димитров, JМБГ xxxxxxxxx, са л.к.бр. xxxxxxxx
ПС Димитровград (у да.тьем тексrу: Инвеститор), с jедне стране, и
2. ,,MINE INVEST d.o.o.", ул. Други српски устанак 46, 34300 Аранljеловац, коjу заступа Драган
Ивановиh, JМБГ xxxxxxxxxxx, са л.к.бр. xxxxxxxxxx ПС Аранljеловац (у да.тьем тексrу: Извоljач радова), с
друге стране.

Члан 1.
Предмет овог Уговора je регулисаIЬе меljусобних права и обавеза измеljу ОПШТИНЕ
ДИМИТРОВГРАД, ул.Балканска бр.2, Димитровград, Матични броj: 06867804, ПИБ 101045378, коjу
заступа председник Општине Владица Димитров, као Инвеститора и "МINE INVEST d.o.o.", ул. Други
српски устанак 46, 34300 Аранljеловац, Матични броj 20495022, ПИБ 105965141, коjу засrупа Драган
Ивановиli, као Извоljача радова и даваоца финансиjских средстава, ради изградIЬе атарског пута у атару
села Бребевница, села Бачево и села ГрадиIЬе у Општини Димитровград, у спровоljеIЬу Одлуке
Скупштине Општине Димитровград бр.06-137/2017-17/19-18 од 21.12.2017. године, а на основу чл.53.
Закона о основама своjинско правних односа (Сл.гласник Р.Србиjе бр.29/96), и чл.136. Закона о општем
управном посrупку (Сл.Гласник Р.Србиjе бр.18/2016 и 115/2005).
Члан 2.

1.

Извоl)ач радова се обавезуjе да о свом трошку изведе радове на санациjи и изградIЬи атарских
путева у arapy села Бребевница:
атарски пут у дужини од 850м на кп.бр. 3623, место звано "П01ье", по кулrури некатегорисани
пут, површине: 41а60м 2, уписана у лн. Бр. 188 К.о. Бребевница у jавноj своjини Општине
Димитровград са целим правом;
атарски пут у дужини од 1100м на кп.бр. 3624, место звано "Бребевница", по култури
некатегорисани пут, површине: 2ха56а69м2, уписана у лн. Бр. 188 К.о. Бребевница у jавноj
своjини Општине Димитровград са целим правом;
атарски путу целоj дужини на кп.бр. 3224, место звано "Бела Jаболка", по кулrури некатегорисани
пут, површине: 10а77м 2, уписана у лн. Бр. 188 К.о. Бребевница у jавноj своjини Општине
Димитровград са целим правом;
атарски пут дефинисан у Проjекту бр. 351-10/2018-14 од 30.01.2018. године и граljевинскоj
дозволи и
атарски пут у целоj дужини на кп.бр. 3628, место звано "Липинско Jезеро", по кулrури
некатегорисани пут, површине: 23а84м2, уписана у лн. Бр. 188 К.о. Бребевница у jавноj своjини
Општине Димитровград са целим правом.

2. Извоljач радова се обавезуjе да о свом трошку изведе радове на санациjи и изградIЬи атарских
путева у атару села Бачево:
атарски пут дужини од 900м на кп.бр. 2731, место звано "Баба Луга", по кулrури некатегорисани
пут, површине: 69а54м2, уписана у ли. Бр. 181 К.о. Бачево у jавноj своjини Општине
Димитровград са целим правом;

