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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 ("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, 31/19 и 37/19- др.
Закон, 9/2020 и 52/2021)- у даљем тексту: Закон, члан 45. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 68/2019)- 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 и 95/2018), 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 изграђеног објекта - Главне мерно-регулационе станице (ГМРС) ''Бела Црква'', спратности Пр+0,
категорије „Г“, класификационе ознаке 221122, на катастарским парцелама бр. 4452/3, 4452/5 и 4455/4 - све к.о.
Бела Црква, Општина Бела Црква.

    Према елаборату геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта број 952-03-130/2020 од
27.07.2020. год, Укупне дужине положених инсталација у кругу ГМРС Бела Црквa у x0y равни:

- електроинсталација 119.53m,

- гасоводна инсталација 173.85m,

- телекомуникациона инсталација 31.91m и

- атмосферска канализација 1m.

      Укупна валоризована вредност радова износи 35.000.000,00 динара.  

      Према изјави инвеститора, вршиоца стручног надзора и извођача радова, објекат је изведен у складу са
пројектном документацијом на основу које је исходовано Решење o грађевинској дозволи за изградњу Главне
мерно-регулационе станице (ГМРС) ''Бела Црква'', број поступка ROP-BCR-957-CPIH-4/2019 од 04.07.2019.
године, издате од стране одељења за урбанизам, привреду и инспекцијске послове Oпштине Бела Црква.

      Решење о употребној дозволи се издаје на основу Решења o грађевинској дозволи, број поступка ROP-BCR-
957-CPIH-4/2019 од 04.07.2019. године, Елабората геодетских радова за изведени објекат број 952-03-130/2020
од 27.07.2020. год., који је урадила ''GEODA COMPANY''D.O.O. из Новог Сада, улица Данила Киша број 8.

     Саставни део овог решења је Записник комисије за технички преглед и пријем објекта, број 514-2/21 од
09.11.2021. 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 и Решење Министарства унутрашњих послова
Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Панчеву, заведен под 09.4
број 217-993/21 од 12.11.2021. године, којим се утврђује да је инвеститор ЈП "СРБИЈАГАС" Нови Сад, ул.
Народног фронта бр. 12, спровео мере заштите од пожара предвиђене техничком документацијом на изведеном
Главне мерно-регулационе станице (ГМРС) ''Бела Црква''.

        Гарантни рок утврђује се на основу Правилника о садржини и начину вршења техничког прегледа објеката,
саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објеката за употребу осматрању тла и
објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката (''Сл.гласник
РС'' бр. 27/15, 29/16 и 78/2019).



     Ово Одељење ће по службеној дужности, у складу са члaном 158. став 16. Закона о планирању и изградњи по
правоснажности решења о употребној дозволи, доставити предметно решење, елаборат геодетских радова  за
изведени објекат кроз ЦИС органу надлежном за послове државног премера и катастра.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

        Инвеститор ЈП "СРБИЈАГАС" Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 12, ПИБ: 104056656, поднеo je 29.11.2021.
године захтев за издавање употребне дозволе број поступка ROP-BCR-957-IUP-15/2021 интерни број 351-
225/2021-05, за изграђену Главну мерно-регулационе станицу (ГМРС) ''Бела Црква'', ближе описане у ставу 1.
диспозитива овог решења.

        Уз захтев за издавање решења о употребној дозволи приложена је следећа документација:

1. Решење о грађевинској дозволи број 351-100/2019-05 од 18.07.2019. године, издато од стране Општинске
управе општине Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове;

2. Елаборат геодетских радова снимања главне мерно-регулационе станице,  број 952-03-130/2020 од 27.07.2020.
године, који је израдило Предузеће за геодезију и пројектовање "GODEA COMPA NY" д.о.о. Нови Сад, ул.
Данила Киша бр. 8, потписан и оверен печатом личне лиценце број 01 0600 19 од стране одговорног лица
Небојше Стојановић, дипл. инж. геод., са геодетским снимцима у pdf и dwg формату;

3. Појекат за извођење Главне мерно-регулационе станице (ГМРС) ''Бела Црква'' са деловима пројекта:

(0) - Главна свеска пројеката за извођење, заведен под бројем 08-17-0-07-00-0 од јула, 2019. године,
израђено од стране ЈП „Србијагас“ Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 12 потписана и оверена печатом
личне лиценце број 330 L898 13 од стране главног пројектанта Саша Гојшина, дипл.инж.маш;
(1) - Пројекат конструкције, заведен под бројем 8-17-0-07-01 од јула, 2019. године, израђено од стране ЈП
„Србијагас“ Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 12 потписана и оверена печатом личне лиценце број 310
4205 03 од стране одговорног пројектанта Наташа Вујадиновић-Бурсаћ, дипл.инж.грађ.;
(2) - Пројекат нискоградње Главне мерно-регулационе станице (ГМРС) ''Бела Црква'', заведен под бројем 8-
17-0-07-02-0 од јула, 2019. године, израђено од стране ЈП „Србијагас“ Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 12
потписана и оверена печатом личне лиценце број 315 D720 06 од стране одговорног пројектанта Биљана
Петровић, дипл.инж.грађ.;
(4) - Пројекат електроенергетске инсталације Главне мерно-регулационе станице (ГМРС) ''Бела Црква'',
заведен под бројем 260/19 ПЗИ  од јула, 2019. године, израђено од стране ЈП „Србијагас“ Нови Сад, ул.
Народног фронта бр. 12 потписана и оверена печатом личне лиценце број 3509337 04 од стране одговорног
пројектанта Војин Керлета,дипл.инж.ел.;
(5) - Пројекат мерења и регулације  Главне мерно-регулационе станице (ГМРС) ''Бела Црква'', заведен под
бројем 267/19 ПЗИ од јула, 2019. године, израђено од стране ЈП „Србијагас“ Нови Сад, ул. Народног фронта
бр. 12 потписана и оверена печатом личне лиценце број 3509337 04 од стране одговорног пројектанта Војин
Керлета,дипл.инж.ел;
(6) - Пројекат машинских инсталација Главне мерно-регулационе станице (ГМРС) ''Бела Црква'', заведен
под бројем 08-17-0-07-06-0 од јула, 2019. године, израђено од стране ЈП „Србијагас“ Нови Сад, ул. Народног
фронта бр. 12 потписана и оверена печатом личне лиценце број 330 L898 13 од стране одговорног
пројектанта Саша Гојшина, дипл.инж.маш.;
Главни пројекат заштите од пожара Главне мерно-регулационе станице (ГМРС) ''Бела Црква'', заведен под
бројем 08-17-0-07-17-0 од јула, 2019. године, израђено од стране ЈП „Србијагас“ Нови Сад, ул. Народног
фронта бр. 12 потписана и оверена печатом личне лиценце број ИКС 330 L898 13 и МУП 07-152-343/13 од
стране одговорног пројектанта Сашe Гојшина, дипл.инж.маш.;

 

4. Изјава инвеститора, вршиоца стручног надзора и извођача радова од фебруара, 2021. 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. Извештај 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 514-2/21  од
09.11.2021. године, састављен од стране друштва за пројектовање, консалтинг и трговину „ГАСИНГ“ Д.О.О.
Крушевац, са седиштем у Крушевцу, улица Косанчићева 6/2, 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 411 J430 15 од стране Јовица Вогдановић, 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 09/4 број 993/21 од 12.11.2021. године;

7 . Одлука ЈП "СРБИЈАГАС" Нови Сад, број 01-01/4742 од 24.12.2020. године, којом се овлашћује Светлана
Маневски за електронско потписивање докумената и подношење захтева у поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем;

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

      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
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 осам дана од дана
пријема истог Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај у Новом Саду. Жалба се
подноси путем овог органа кроз Централни информациони систем Агенције за привредне регистре (ЦИС)
таксирана са 490,00 динара републичке административне таксе.

 

Стручна и техничка обрада:

Јелена Тошић, дипл. прав.

Борис Александровић, дипл. инж. грађ.

 

                                                                     Начелница одељења за урбанизам,

                                                                       привредуи инспекцијске послове

                                                                       Снежана Радојичић, дипл.инж.грађ.
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