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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА 

Општинска управа 

Одељење за урбанизам, привреду 

и инспекцијске послове 

Број поступка: ROP-BCR-15297-CPA-5/2019 

Интерни број: 351-51/2019-05 

Дана: 17.04.2019. год. 

Бела Црква, ул. Милетићева бр.2  

Тел: 013/851-224 - локал 113  

 

 

 

Општинска управа oпштине Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и 

инспекцијске послове, на основу чланова 8., 8ђ., у вези члана 134. став 2. и члана 142. 

Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС'' бр. 72/09 , 81/09  - исправка, 64/10  - 

УС, 24/11, 121/12, 42/13  - УС, 50/13  - УС, 98/13  - УС, 132/14, 145/14, 83/18), у даљем 

тексту: Закон, члана 27. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/15, 96/16, 120/17)- у даљем тексту: 

Правилник, члана 17. Одлуке о општинској управи општине Бела Црква ("Службени лист 

општине Бела Црква" бр. 7/2017) и члана 136. Закона о општем управном поступку 

("Службени гласник РС" бр. 18/2016), решавајући по захтеву инвеститора ЈП 

''СРБИЈАГАС'' Нови Сад, Народног Фронта бр. 12, 21000 Нови Сад, доноси: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  О  ИЗМЕНИ 

РЕШЕЊА О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ 

 

ДОЗВОЉАВА СЕ инвеститору JП ''СРБИЈАГАС'' Нови Сад, Народног Фронта бр. 

12, 21000 Нови Сад, МБ 20084600, ПИБ 104056656, измена решења о грађевинској 

дозволи број поступка ROP-BCR-15297-CPI-2/2018, интерни број 351-116/2018-05 од 

16.12.2018. године, за изградњу дистрибутивног гасовода средњег притиска до 16 бара, на 

територији општине Бела Црква од ГМРС ''Бела Црква'' до индустријске зоне у Белој 

Цркви, категорије Г, класификационе ознаке 222100, на кат. парц. број 4452/3, 4451/2, 

4456/1, 4396, 4456/2, 4391/2, 4391/1, 4389, 4387/1, 4388, 4386/1, 4385/1, 4383/1, 4382/1, 

4378/1, 4377/1,4376/1, 4375, 4374, 4421, 4373, 4372, 4371, 4368, 4365, 4363, 4362, 4361, 

4357/2, 4357/1, 4357/3, 4364, 4355, 4359, 4354, 4350, 10494, 4340/4, 4340/3, 4340/1, 4340/2, 

10495, 10496, 2890/1, 2891/2, 2890/85, 2892/1, 2892/2, 2893/34, 10696/1, 2877, 2894/3, 

2894/2, 10904, 10903, К.О. Бела Црква и на кат. парц. број 4515 К.О. Врачев Гај 1, у 

општини Бела Црква.  

 

Укупна дужина трасе гасовода- 2.195 м¹. 

 

Укупна предрачунска вредност објекта је 10.918.209,31 РСД без ПДВ. 
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Решења о измени решења о грађевинској дозволи се издаје на основу Измењених 

локацијских услова број поступка ROP-BCR-15297-LOCA-4/2019, интерни број 353-

18/2019-05 од 13.03.2019. године и измењеног Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) 

за изградњу дистрибутивног гасовода средњег притиска до 16 бара, на територији 

општине Бела Црква од ГМРС ''Бела Црква'' до индустријске зоне у Белој Цркви, број 

пројекта Г-ПГД-207/12 од марта 2019. године, израђен од стране ''САПУТНИК-М'', 

Сомбор, Огранак ''МЕРИДИЈАНПРОЈЕКТ'' Нови Сад, Јована Ђорђевића бр. 2, са 

Техничком контролом, заведеном под бројем ТК-03-01/2019 од 22.03.2019. године, коју је 

урадила ''Е ПЛУС'' Нови Сад.  

  

Главни пројектант Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) је Милан Марковић, 

дипл. инж. маш., број лиценце 330 6641 04. 

 

Утврђује се да су настале измене приказане у техничкој документацији из става 4. 

овог решења, у односу на издато решење о грађевинској дозволи број поступка ROP-BCR-

15297-CPI-2/2018, интерни број 351-116/2018-05 од 16.12.2018. године и Пројекта за 

грађевинску дозволу (ПГД), број пројекта Г-ПГД-207/12 од октобра 2018. године, а које 

се односе на измену бројева катастарских парцела- пројектована траса гасовода 

укључујући и радни појас прелази сада преко катастарских парцела наведених у 

ставу 1. овог решења, у складу са Измењеним локацијским условима број поступка 

ROP-BCR-15297-LOCA-4/2019, интерни број 353-18/2019-05 од 13.03.2019. године.  

 

У свему осталом решење о грађевинској дозволи број поступка ROP-BCR-15297-

CPI-2/2018, интерни број 351-116/2018-05 од 16.12.2018. године, остаје да важи. 

 

Утврђује се да новонастале измене из става 6. овог решења не утичу на измену 

обрачуна доприноса за уређење грађевинског земљишта. 

 

Инвеститор је дужан да, надлежном органу који је издао решење, пријави почетак 

извођења радова кроз ЦИС, најкасније осам дана пре почетка извођења радова, са 

подацима и доказима прописани чланом 148. Закона и чланом 31. Правилника. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 
Дана 09.04.2019. године инвеститор ЈП ''СРБИЈАГАС'' Нови Сад, Народног Фронта 

бр. 12, 21000 Нови Сад, поднео је захтев број поступка ROP-BCR-15297-CPA-5/2019, 

интерни број 351-51/2019-05, за издавање решења о измени решења о грађевинској 

дозволи за изградњу дистрибутивног гасовода средњег притиска до 16 бара, на територији 

општине Бела Црква од ГМРС ''Бела Црква'' до индустријске зоне у Белој Цркви, ближе 

описано у ставу 1. диспозитива овог решења. 

 

Уз захтев за издавање решења о измени решења о грађевинској дозволи приложена 

је следећа документација: 

 

1. Измењени локацијски услови ROP-BCR-15297-LOCA-4/2019, интерни број 353-

18/2019-05 од 13.03.2019. године, издати од стране Општинске управе oпштине Бела 

Црква, Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове; 
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2. Катастарско топографски план број предмета 952-567/2017 израђен од стране 

"Godea Company" д.о.о.; 

3. Списак парцела на траси дистрибутивног гасовода средњег притиска (до 16 бар) 

на територији општине Бела Црква (линија уклапања са ГМРС Бела Црква до 

индусријске зоне)  К.О. Бела Црква; 

4. Извод из пројекта за грађевинску дозволу са главном свеском (0), број Г-ПГД-

207/12 од марта, 2019. године, израђен од стране ''SAPUTNIK-M'' Сомбор, Огранак 

''МЕРИДИЈАНПРОЈЕКТ'' Нови Сад, Јована Ђорђевића бр. 2, потписан и оверен 

печатом личне лиценце број ИКС 330 6641 04 од стране главног пројектанта Милана 

Марковића, дипл. инж. маш., и Техничком контролом, заведена под бројем ТК-03-

01/2019 од 22.03.2019. године, коју је урадио ''Е ПЛУС'' Нови Сад, у pdf и dwf 

формату; 

5. Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) са деловима пројекта:  
1- Пројекат трасе гасовода, заведен под бројем Г-ПГД-207/12 од марта, 2019. 

године, са одговорним пројектантом Миланом Марковићем, дипл. инж. маш., број 

лиценце 330 6641 04, са извештајем о извршеној техничкој контроли од стране 

вршиоца техничке контроле мр Слободана Ерцег, дипл. инж. маш., број лиценце 330 

0895 03, у pdf и dwf формату; 

2- Грађевински пројекат, заведен под бројем Г-ПГД-207/12 од марта, 2019. године, 

са одговорним пројектантом Мишом Чучковић, дипл. инж. грађ., број лиценце 310 

К261 11, са извештајем о извршеној техничкој контроли од стране вршиоца техничке 

контроле Миланом Керац, дипл. инж. грађ., број лиценце 310 0573 16, у pdf и dwf 

формату; 

4- Пројекат електроенергетских инсталација, заведен под бројем Г-ПГД-207/12 

од марта, 2019. године, са одговорним пројектантом Вуком Петровићем, дипл. инж. 

ел., број лиценце 350 7065 04, са потврдом и извештајем о извршеној техничкој 

контроли од стране вршиоца техничке контроле Миланом Илићем, дипл. инж. ел., 

број лиценце 350 4039 03, у pdf и dwf формату; 

6- Пројекат машинских инсталација, заведен под бројем Г-ПГД-207/12 од марта, 

2019. године, са одговорним пројектантом Миланом Марковићем, дипл. инж. маш., 

број лиценце 330 6641 04, са потврдом и извештајем о извршеној техничкој контроли 

од стране вршиоца техничке контроле мр Слободана Ерцег, дипл. инж. маш., број 

лиценце 330 0895 03, у pdf и dwf формату; 

7- Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације, заведен под бројем ПГД 17-

67/2018 од октобра, 2018. године, са одговорним пројектантом Александром 

Самоловчев, дипл. инж. саоб., број лиценце 370 H860 09, са потврдом и извештајем о 

извршеној техничкој контроли од стране вршиоца техничке контроле Миодрага 

Почуче, дипл. инж. саоб., број лиценце 370 К826 11, у pdf и dwf формату; 

6. Извештај о извршеној техничкој контроли пројекта за грађевинску дозволу од 

марта 2019. године, израђен од стране ''Е ПЛУС'' Нови Сад; 

7. Елаборат заштите од пожара, заведен под бројем ПЕ1- 147/2018 од октобра, 2018. 

године, израђен од стране ''ПРЕВИ'' д.о.о. из Суботице, ул. Михајла Пупина бр. 25, 

потписан и оверен од стране овлашћеног лица и одговорног пројектанта Горана 

Павловића, дипл. инж. маш., број лиценце ИКС 330 1582 03, број лиценце МУП 07 

152-1-1513/12, у pdf и dwf формату; 

8. Решење о енергетској дозволи број 312-01-00673/2014-03 од 21.02.2014. године 

издато од стране Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине; 
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9. Пуномоћје за подношење захтева у поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем за издавање решења о измени решења о грађевинској дозволи; 

10. Доказ о уплати републичке административне таксе и накнаде за ЦЕОП. 

 

Сходно члану 8ђ. став 1. и став 2. у вези члана 142. Закона, члану 24. Правилника, и 
члану 59. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле 
техничке документације према класи и намени објекта ("Сл. Гласник РС" бр. 72/2018) овај 
орган је утврдио да је инвеститор уз захтев приложио сву потребну документацију и да су 
испуњени формални услови за издавање решења о измени решења о грађевинској 
дозволи, те је на основу свега напред наведеног решено као у диспозитиву овог решења. 

 

Сходно члану 8ђ. Закона, овај орган је вршио искључиво проверу испуњености 
формалних услова за извођење радова и није се упуштао у оцену техничке документације, 
те у случају штете настале као последица примене техничке документације, на основу које 
је издато решење о измени решења о грађевинској дозволи, за коју се накнадно утврди да 
није у складу са прописима и правилима струке, за штету солидарно одговарају пројектант 
који је израдио и потписао техничку документацију, вршилац техничке контроле и 
инвеститор. 

 
  ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба у 

року од осам дана од дана пријема решења, Покрајинском Секретаријату за урбанизам, 

градитељство и заштиту животне средине у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 16, 

путем овог Одељења или непосредно другостепеном органу са таксом од 470,00 динара на  

рачун бр. 840-742221843-57,  модел 97 са позивом на број 53-209. 

 

Стручна и техничка обрада: 

Снежана Радојичић, дипл. инж. грађ. 

 

                        Начелница одељења за урбанизам,    

привреду и инспекцијске послове 

        Мр Барбара Радосављевић Туртуреја 

 

 

 

 

Доставити: 

1. ЈП ''Србијагас'', РЈ ''Дистрибуција Панчево'' 

2. ЕПС ''Дистрибуција“ д.о.о. Београд, огранак Електродистрибуција Панчево 

3. МУП Рeпублике Србије, Сектор за ванредне ситуације, одељење у Панчеву 

4. ''Телеком Србија'' АД 

5. АД ''Инфраструктура железнице Србије'', Београд 

6. ЈП ''Путеви Србије'' 

7. ЈП ''Белоцрквански водовод и канализациј'' 

8. Грађевинској инспекцији 

 

                  

 


