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Ј А Г О Д И Н А

Краља Петра Првог бр. 6

                                                                                                  

Градска управа за урбанизам, грађевинске, стамбене и имовинско правне послове града Јагодина, Одсек за урбанизам, решавајући по захтеву
ЈП „Србијагас“ Нови Сад за издавање употребне дозволе на основу чл. 8. и 158. Закона о планирању и изградњи („Службени 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, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21), чл. 42.
- 47. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ бр. 68/19) и чл. 136. Закона о
општем управном поступку („Службени гласник РС'' бр. 18/16, 95/18-аутентично тумачење), доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е

О  УПОТРЕБНОЈ  ДОЗВОЛИ

 

ОДОБРАВА СЕ  ЈП „Србијагас“ Нови Сад, Народног фронта бр. 12, МБ 20084600, ПИБ 104056656, употреба наставка изграђене гасоводне
мреже у сеоском насељу Кончарево дуж кп. бр. 14/1, 1772/1, 183, 2392/1, 2380/3, 257, 2420, 251/2, 2379, 2375/1, 45/1, 2424, 44/3, 43/1, 42/1, 41/1,
2426, 17/1, 2376/1, 15, 317, 639/1, 637/3, 638, 1770, 1769/3, 1769/2, 1760, 1761, 1751/12, 186, 153/1, 1769/1, 156, 151/2, 1751/1, 617, све KO
Кончарево, који је изграђен је у складу са решењем о одобрењу извођења радова број ROP-JAG-32935-ISAW-2/2020, инт.број 351-
579/145/2020-04 од 24.12.2020. године.

Укупна дужина продземног вода је 2368,42 м.

Саставни део овог решења је Елаборат геодетских радова за подземне инсталације урађен од стране Геодетског бироа „ГЕОДЕЗИЈА ПРО“
Владимир Станојевић ПР из Јагодине, одговорно лице Владимир Станојевић, геод.инж., геодетска лиценца другог реда број 02 0085 11.

Минимални гарантни рок утврђен је сходно одредбама Правилника о садржини и начину вршења техничког прегледа објеката, саставу
комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и
минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката („Службени гласник РС'' број 27/15, 29/16) и износи две године.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

ЈП „Србијагас“ Нови Сад, Народног фронта бр. 12, обратило се дана 01.4.2022. године захтевом у форми електронског документа за издавање
употребне дозволе, и исти је заведен под бројем ROP-JAG-32935-IUP-5/2022.

Уз захтев из става 1. инвеститор је приложио:

1) доказ о уплати административне таксе, достављен у форми електронског документа, потписан квалификованим електронским
сертификатом,

2) доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције, достављен у форми лектронског документа, потписан квалификованим
електронским сертификатом,

3) пројекат за извођење број ПЗИ-03/2022 из марта 2022. године који је израдио пројектант „VISOKOGRADNJA INŽENJERING“ д.о.о. Нови
Београд са одговарајућом потврдом и овером да је изведено стање једнако пројектованом, достављен у форми електронског документа,
потписан квалификованим електронским сертификатом, састављен од следећих делова:

0 – главна свеска, главни пројектант Милош Тодоровић, дим, лиценца број 330 О323 15,



1 – пројекат машинских инсталација, одговорни пројектант Милош Тодоровић, дим, лиценца број 330 О323 15,

2 – пројекат конструкције, одговорни пројектант Драган Станковић, диг, лиценца број 311 6380 03,

4) Елаборат геодетских радова за подземне инсталације, урађен од стране Геодетског бироа „ГЕОДЕЗИЈА ПРО“ Владимир Станојевић ПР из
Јагодине, одговорно лице Владимир Станојевић, геод.инж., геодетска лиценца другог реда број 02 0085 11, достављен у форми електронског
документа, потписан квалификованим електронским сертификатом,

5) решење РГЗ, Сектор за катастар непокретности, Одељење за катастар водова Крагујевац број 956-02-01-304-610/2022 од 22.02.2022. године,
достављено у форми лектронског документа, потписано квалификованим електронским сертификатом,

6) решење Министарства унутрашњих послова РС, Сектор за ванредне ситуације у Јагодини, Одељење за ванредне ситуације превентивну
заштиту 9.13.1 број 217-4033/22 од 23.3.2022. године којим се даје сагласност ЈП „Србијагас“ Нови Сад на техничку документацију за изградњу
наставка дистрибутевне гасовеодне мреже у селу Кончареву, достављено у форми електронског документа, потписано квалификованим
електронским сертификатом,

7) решење Министарства унутрашњих послова РС, Сектор за ванредне ситуације у Јагодини, Одељење за ванредне ситуације превентивну
заштиту 9.13.1 број 217-5095/22 од 29.3.2022. године којим се утврђује да је ЈП „Србијагас“ Нови Сад спровело мере заштите од пожара
предвижене техничком документацијом за изградњу наставка дистрибутевне гасовеодне мреже у селу Кончареву, достављено у форми
електронског документа, потписано квалификованим електронским сертификатом,

8) извештај којим се утврђује да је објекат подобан за употребу, са предлогом за издавање употребне дозволе, достављен у форми електронског
документа, потписан квалификованим електронским сертификатом,

9) пуномоћје за подношење захтева, достављено у форми електронског документа, потписано квалификованим електронским сертификатом.

По пријему захтева за издавање употребне дозволе, овај Одсек је утврдио да су испуњени формални услови за даље поступање по захтеву
прописани Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/19).

Странка „VISOKOGRADNJA INŽENJERING“ д.о.о. Нови Београд, преко геодетске организације „ГЕОДЕЗИЈА ПРО“ из Јагодине, као
корисника Е-шалтера, поднела је захтев за картирање и упис вода гасоводне мреже у КО Кончарево, на територији града Јагодина.

РГЗ РС - Сектор за катастар непокретности, Одељење за катастар водова Крагујевац је донело решење број 956-03-304-610/2022 од
22.02.2022. године којим се дозвољава у катастру водова за град Јагодина упис подземног вода број 70, дужине 2398,42 м, 1ГПЛ63,
1ГПЛ40, дистрибутивна мрежа, са припадајућим уређајима за гасоводну мрежу који пролази катастарским парцелама 14/1, 1772/1, 183,
2392/1, 2380/3, 257, 2420, 251/2, 2379, 2375/1, 45/1, 2424, 44/3, 43/1, 42/1, 41/1, 2426, 17/1, 2376/1, 15, 317, 639/1, 637/3, 638, 1770, 1769/3,
1769/2, 1760, 1761, 1751/12, 186, 153/1, 1769/1, 156, 151/2, 1751/1, 617 за катастарску опшину Кончарево, у граду Јагодина.

У наставку поступка издавања употребне дозволе утврђено је следеће:

Решењем о одобрењу извођења радова број ROP-JAG-32935-ISAW-2/2020, инт.број 351-579/145/2020-04 од 24.12.2020. године одобрава се ЈП
„Србијагас“ Нови Сад извођење радова на изградњи наставка изграђене гасоводне мреже у сеоском насељу Кончарево дуж кп. бр. 15, 317,
45/1, 156, 151/2, 44/3, 44/1, 43/1, 42/1, 41/1, 40/1, 2426, 17/1, 617, 14/1, 2375/1, 2392/1, 1769/1, 2379, 257, 2420, 251/2, 1751/1, 153/1, 1772/1, 186,
183, 2424, 1751/12,1770, 1769/3, 1769/2, 1760, 1761, 2376/1, 2380/3, 639/1, 637/3, 638 KO Кончарево.

Новопланирани објекaт – локални надземни или подземни цевоводи за дистрибуцију гаса (ван зграда), је катеорије Г, класификационе ознаке
222100.

Укупна планирана дужина трасе прикључног вода је 2.368 м.

Инвеститору је издата потврда о извршеној пријави радова број ROP-JAG-32935-WA-3/2021, инт.бр. 351-5/PR/2021-04 дана 08.01.2021.
године.

Инвеститор „VISOKOGRADNJA INŽENJERING“ д.о.о. из Београда је, у складу са чл. 17. Правилника о садржини и начину вршења техничког
прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрање тла и објекта у току
грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објекта („Службени гласник РС“, бр. 24/15, 29/16, 78/19), послове
вршења техничког поверио Друштву за пројектовање, извођење радова, консалтинг и трговину „ГАСИНГ“ д.о.о. из Крушевца.

Овлашћено лице „ГАСИНГ“ д.о.о. из Крушевца је решењем од 30.3.2022. године формирало комисију за технички преглед објеката у следећем
саставу: Слободан Станковић, дим, лиценца број 330 7595 04, председник, и Јовица Богдановић, диг, лиценца број 411 Ј430 15, члан.

Комисија је, на основу извршеног техничког прегледа о коме је сачињен записник, утврдила да објекат изведен у складу са решењем број ROP-
JAG-32935-ISAW-2/2020, инт.број 351-579/145/2020-04 од 24.12.2020. године и пројектом за извођење број ПЗИ-03/2022 из марта 2022.
године, да су спроведене мере заштите од пожара предвиђене главним пројектом заштите од пожара и пројектом за извођење на који је
прибављена сагласност органа надлежног за послове заштите од пожара, те да је објекат подобан за употребу.

Обзиром да је утврђивање подобности објеката за употребу спорведено, да је објекат у целости завршен и да се може користити у предвиђеној
намени, комисија је дала предлог да се изда употребна дозвола.

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења може се изјавити жалба у форми електронског документа у pdf формату кроз Централни
информациони систем  за електронско поступање, у року од 8 дана од дана пријема истог, преко ове Градске управе Министарству
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС - Шумадијски управни округ Крагујевац. Жалба се таксира са 490,00 динара
административне таксе на жиро-рачун број 840-742221843-57 позив на број 97 04-096, прималац Буџет Републике Србије.

 



РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:

- Подносиоцу захтева,

- Грађевинској инспекцији,

- РГЗ-Одељење за катастар водова Крагујевац,

- Архиви.

 

 Поступак води,                                                                                                                        Н А Ч Е Л Н И К,

Емина Стојановић                                                                                                               Љиљана Стојановић, диа   


