
1 

 

 

 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина  

ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА 

Општинска управа  

Одељење за урбанизам, привреду  

и инспекцијске послове 

Број поступка: ROP-BCR-24001-IUP-1/2017 

Интерни број: 351-98/2017-05 

Дана: 13.09.2017. год. 

Бела Црква, ул. Милетићева бр. 2  

Тел: 013/851-224 - локал 113  

 

 

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: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ 

 

OДОБРАВА СЕ инвеститору ЈП "СРБИЈАГАС" Нови Сад, ул. Народног 

фронта бр. 12, ПИБ: 104056656, УПОТРЕБА Разводног гасовода до 16 бари за зону 

"Север" и МРС ШП "Јасеново" на катастарској парцели број 443 К.О. Јасеново, 

Дистрибутивне гасне мреже за насеља Јасеново и Дупљају и Дистрибутивне гасне 

мреже за насеља Банатску Суботицу и Добричево у општини Бела Црква. 

 

Према Геодетском елаборату снимања гасне мреже средњег притиска општине 

Бела Црква - Зона "Север", број Е-182/16 од новембра, 2015. године, укупна дужина 

постављене инсталације гасовода средњег притиска у Зони "Север" износи 9.640,05 

м, односно за деонице: Јасеново - Црвена Црква износи 5.924,95 м; у Јасенову износи 

1.783,87 м и у Дупљаји износи 1.931,23 м. 

Према Геодетском елаборату снимања дистрибутивне гасне мреже општине Бела 

Црква – Зона "Север", број Е-182/16 од новембра, 2015. године, укупна дужина 

постављене инсталације дистрибутивне гасне мреже у Зони "Север" износи 

33.919,23 м, односно за деонице: ДГМ Дупљаја износи 7.543,74 м; ДГМ Јасеново износи 

14.956,47 м; ДГМ Банатска Суботица износи 2.769,43 м; ДГМ Добричево износи 2.766,50 

м; повез између Јасенова и Банатске Суботице износи 4.847,26 м; повез између Банатске 

Суботице и Добричева износи 451,55 м и повез између Јасенова и Дупљаје износи 584,28 
м. 
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Укупна валоризована вредност радова износи 216.584.537,84 динара. 

 

Радови из става 1. изведени су према Решењу о грађевинској дозволи број 351-

8/2014-05 од 20.02.2014. године, издато од стране Општинске управе општине Бела 

Црква, Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове и према одобреном 

Главном пројекту разводног гасовода до 16 бари за зону "Север" и МРС ШП 

"Јасеново" (књига 1), Главном пројекту Дистрибутивне гасне мреже за насеља 

Јасеново и Дупљају (књига 2) и Главном пројекту Дистрибутивне гасне мреже за 

насеља Банатску Суботицу и Добричево (књига 3), заведени под бројем Г-204/12 од 

јула, 2013. године, израђени од стране "САПУТНИК-М" д.о.о. Сомбор, огранак 

"МЕРИДИЈАН ПРОЈЕКТ" Нови Сад, ул. Јована Ђорђевића бр. 2, са Извештајем о 

извршеној техничкој контроли главних пројеката који је урадио Институт за безбедност 

и хуманизацију рада Нови Сад, заведен под бројем 01-1061/1 (за књигу 1), 01-1063/1 (за 

књигу 2) и 01-1065/1 (за књигу 3) од 08.08.2013. године и Главном пројекту заштите од 

пожара за књигу 1, 2 и 3 заведен под бројем Г-204/12 ППЗ од јула, 2012. године израђен 

од стране САПУТНИК-М" д.о.о. Сомбор, огранак "МЕРИДИЈАН ПРОЈЕКТ" Нови Сад, 
ул. Јована Ђорђевића бр. 2. 

 

 Саставни део овог решења је Записник комисије за технички преглед и пријем 

објекта, број 110/16 од 19.04.2016. године, којим је утврђено да је објекат у целини 

завршен и да се може користити у предвиђеној намери, са предлогом да се може издати 

употребна дозвола; Решење Министарства унутрашњих послова Републике Србије, 

Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Панчеву, заведен 

под 09/23 број 217-1848/17-1 од 28.02.2017. године и Закључак Министарства 

унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за 

ванредне ситуације у Панчеву о исправци грешке у горе наведеном решењу, заведен 

под 09/23 број 217-1848/17-1 од 06.03.2017. године, којима се утврђује да је инвеститор 

ЈП "СРБИЈАГАС" Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 12, спровео мере заштите од 

пожара предвиђене техничком документацијом на изведеном гасоводу до 16 бари за 

зону "Север" и МРС ШП "Јасеново", Дистрибутивну гасну мрежу за насеља Јасеново и 

Дупљају и Дистрибутивну гасну мрежу за насеља Банатску Суботицу и Добричево без 

изградње кућних гасних прикључака. 

 

Гарантни рок на изведене радове износи: 24 (двадесетчетири) месеца- 2 (две) 

године од дана Техничког прегледа, а на уграђену опрему према гаранцији произвођача. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Инвеститор ЈП "СРБИЈАГАС" Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 12, преко 

пуномоћника Светлане Маневски, поднео је захтев овом органу дана 09.08.2017. године 

за издавање употребне дозволе, број поступка ROP-BCR-24001-IUP-1/2017, интерни број 

351-98/2017-05, за Разводни гасовод до 16 бари за зону "Север" и МРС ШП "Јасеново", 
Дистрибутивну гасну мрежу за насеља Јасеново и Дупљају и Дистрибутивну гасну 

мрежу за насеља Банатску Суботицу и Добричево у општини Бела Црква, ближе описано 

у ставу 1. диспозитива овог решења. 
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Уз захтев за издавање употребне дозволе приложена је следећа документација: 

 

1. Решење о грађевинској дозволи број 351-8/2014-05 од 20.02.2014. године, издато од 

стране Општинске управе општине Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и 

инспекцијске послове; 

 

2. Елаборат геодетских радова снимања гасне мреже средњег притиска општине Бела 

Црква - Зона "Север", број Е-182/16 од новембра, 2015. године, који је израдило 

Предузеће за геодезију и пројектовање "GODEA COMPANY" д.о.о. Нови Сад, ул. 

Данила Киша бр. 8, потписан и оверен печатом личне лиценце број 01 0158 12 од 

стране одговорног лица Миленка Малиновића, дипл. инж. геод., са геодетским 

снимцима у pdf и dwg формату; 

 

3. Елаборат геодетских радова снимања дистрибутивне гасне мреже општине Бела 

Црква – Зона "Север", број Е-182/16 од новембра, 2015. године, који је израдило 

Предузеће за геодезију и пројектовање "GODEA COMPANY" д.о.о. Нови Сад, ул. 

Данила Киша бр. 8, потписан и оверен печатом личне лиценце број 01 0158 12 од 

стране одговорног лица Миленка Малиновића, дипл. инж. геод., са геодетским 

снимцима у pdf и dwg формату; 

 

4. 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; 

 

5. Записник комисије за технички преглед и пријем објекта којим је утврђено да је 

објекат у целини завршен и да се може користити у предвиђеној намери, са предлогом 

да се може издати употребна дозвола, број 110/16 од 19.04.2016. године, састављен од 

стране Биро за инжењерске активности и надзор, технички пријем, савети и 

консалтинг  "ГАСИНГ" Крушевац, ул. Душанова бр. 128Б, односно именованих 

чланова комисије - за машинске инсталације, потписан и оверен печатом личне 

лиценце број ИКС 330 7595 04 од стране Слободана Станковића, дипл. инж. маш.- 

председник комисије; за грађевински део, потписан и оверен печатом личне лиценце 

број ИКС 310 2126 03 од стране Милорада Ђорића, дипл. инж. грађ. и за електро 

инсталације, потписан и оверен печатом личне лиценце број ИКС 350 3442 03 од 

стране Драгана Живковића, дипл. инж. ел.; 

 

6. Решење Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне 

ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Панчеву, заведен под 09/23 број 217-

1848/17-1 од 28.02.2017. године; 

 

7. Закључак о исправци грешке у Решењу заведен под 09/23 број 217-1848/17-1 од 

28.02.2017. године, Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за 

ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Панчеву, заведен под 09/23 број 

217-1848/17-1 од 06.03.2017. године; 
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8. Одлука ЈП "СРБИЈАГАС" Нови Сад, број 01-01/4793 од 22.11.2016. године, којом се 

овлашћује Светлана Маневски за електронско потписивање докумената и подношење 

захтева у поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем; 

 

9. Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП за издавање употребне дозволе. 

 

Подносилац захтева је ослобођен плаћања административне таксе сходно члану 

18. Закону о републичким административним таксама (ʺСл. гласник РСʺ бр. 43/2003, 

51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 -

усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. 

изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 

83/2015, 112/2015 i 50/2016 - усклађени дин. изн.). 

 

Сходно члану 8ђ. Закона и члану 43. Правилника, овај орган је утврдио да су 

испуњени формални услови и да је приложена сва потребна документација за издавање 

употребне дозволе, прописана чланом 158. став 3. Закона и чланом 42. Правилника, 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. 

 

 

 

                                                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

              Томислав Дмитровић, дипл. прав.  




