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Oпштинска управа општине Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и
инспекцијске послове, на основу чланова 8., 8д., 8ђ. и члана 158. став 2. Закона о
планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - испр., 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) - у даљем тексту: Закон, чланa 45. став 1. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/2015) - у
даљем тексту: Правилник, члана 16. Одлуке о општинској управи општине Бела Црква
("Службени лист општине Бела Црква" бр. 10/08) и члана 136. Закона о општем
управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 18/2016), поступајући по захтеву
инвеститора ЈП "СРБИЈАГАС" Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 12, доноси:
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ
OДОБРАВА СЕ УПОТРЕБА изграђенe дистрибутивнe гаснe мрежe за зону
„Центар“ града Бела Црква, категорије објекта "Г", класификационе ознаке 222100,
укупне дужине 55.839,24 м.
Образложење
Инвеститор ЈП "СРБИЈАГАС" Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 12, МБ:
20084600, ПИБ: 104056656, поднео је захтев за издавање употребне дозволе, број
поступка ROP-BCR-8393-IUP-1/2018, заводни број 351-32/18-05 од 03.04.2018.год., за
објекат описан у ставу 1. диспозитива овог закључка.
Радови из става 1. изведени су према Решењу о грађевинској дозволи број 35176/2013-05 од 28.06.2013. године и Решењу о локацијској дозволи бр. 353-119/2012-05 од
22.10.2012. год., издатим од стране Општинске управе општине Бела Црква, Одељење за
урбанизам, привреду и инспекцијске послове и према одобреном Главном пројекту
дистрибутивне гасне мреже- ДГМ „Бела Црква“ за град Бела Црква, заведеним под
бројем Г-201/12 од априла 2013. године израђеним од стране Сапутник М, Огранак
МЕРИДИЈАН ПРОЈЕКТ из Новог Сада.
Укупна предрачунска вредност објекта без ПДВ-а је 101963078,55 РСД..
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Уз захтев за издавање употребне дозволе приложена је следећа документација:
1. Записник Комисије за технички преглед и пријем објекта од 08.12.2016.
године.
2. Елаборат геодетског снимања изведеног објекта број Е-182/16 од новембра
2015. године;
3. Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП за издавање употребне дозволе;
4. Пуномоћје за подношење захтева у поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем за издавање употребне дозволе;
5. Решење о грађевинској дозволи број 351-76/2013-05 од 28.06.2013. год.;
6. Решење Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Сектора за
ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Панчеву, заведено под
09/23 број 217-1841/17-1 од 28.02.2017. године, о спроведености мера заштите
од пожара за изведену ДГМ Бела Црква- Зона „Центар“ у општини Бела
Црква;
7. Изјава инвеститора, вршиоца стручног надзора и извођача радова од августа,
2017. године, да приликом извођења радова није дошло до одступања од
пројекта за извођење објекта, те да је изведено стање једнако пројектованом,
потписана и оверена од стране инвеститора, вршиоца стручног надзора и
извођача радова.
8. Главни пројекат дистрибутивне гасне мреже- ДГМ „Бела Црква“ за град Бела
Црква (Зона „Центар“), заведен под бројем Г-201/12 од априла 2013. године
израђеним од стране Сапутник-М, Огранак МЕРИДИЈАНПРОЈЕКТ из Новог
Сада, са овереном потврдом- изјавом инвеститора, вршиоца стручног надзора
и извођача радова да је изведено стање једнако пројектованом.
Сходно члану 8ђ. Закона и члану 43. Правилника, овај орган је утврио да су
испуњени формални услови и да је приложена сва потребна документација за издавање
употребне дозволе, прописана чланом 158. став 3. Закона, чланом 42. Правилника,
чланом 74. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења
контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник
РС", бр. 23/15) и чланом 5. Правилника о објектима на које се не примењују поједине
одредбе Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' бр.85/15), те је на основу
свега напред наведеног решено као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба
у року од 8 (осам) дана, од дана достављања решења. Жалба се подноси Покрајинском
секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај, а путем овог органа кроз
Централни информациони систем за електронско поступање у оквиру обједињене
процедуре у поступцима за издавање аката у остваривању права на изградњу и употребу
објеката. На жалбу се плаћа републичка административна такса у износу од 430,00
динара.
Правна обрада:
Томислав Дмитровић, дипл. прав.
Техничка обрада:
Драган Буквић, дипл. инж. грађ.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Томислав Дмитровић, дипл. прав.
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