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Градска управа за урбанизам, грађевинске, стамбене и имовинско правне послове града
Јагодина, Одсек за урбанизам решавајући по захтеву инвеститора Живковић Милунa из
Мајура, поднетом преко пуномоћника Тодоровић Зорана из Јагодине, за издавањe 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, 95/18-
аутентично тумачење) 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 инвеститору Живковић Милуну из Мајура, ЈМБГ 0701953722230, употреба
унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат број 2 на кп. бр. 2161 КО Мајур,
категорије А, класификационе ознаке 111011, којa је изграђенa у складу са решењем о
одобрењу извођења радова број ROP-JAG-31754-ISAW-1/2022 интерни број 351-541/145/2022-
04 од 11.10.2022. године.
 
Објекат је подобан да буде прикључен на инфраструктурну мрежу предвиђену пројектном
документацијом и то на ДГМ - дистрибутивну гасоводну мрежу.

Употребна дозвола издаје се на основу Потврде за објекте "А" категорије да објекат испуњава
услове за издавање употребне дозволе издате од стране Дробњак Томислава,дипл.инж.маш.,
лиценца број 430 А574 06, дана 25.10.2022. године.

Сходно чл. 29. 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, 89/15, 29/16, 78/19) за опрему која
се уграђује у објекте важе рокови које је посебним прописима одредио произвођач опреме.
 

О б р а з л о ж е њ е



           Странка Живковић Милун из Мајура, обратио се преко пуномоћника Тодоровић Зорана из
Јагодине дана 06.11.2022. године захтевом у форми електронског документа за издавање
употребне дозволе, и исти је заведен под бројем ROP-JAG-31754-IUP-3/2022.

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 за издавање употребне дозволе,
достављен у форми електронског документа, потписан квалификованим електронским
сертификатом,

3) идејни пројекат који је израдио пројектант Самостална занатска радња "MD" Милан
Даничић ПР из Јагодине, број 22U26-10 од октобра 2022. године, главни пројектант Зоран
Тодоровић, дипл.инж.маш., лиценца број 330 B384 05, достављен у форми електронског
документа, потписан квалификованим електронским сертификатом,

4) решење о одобрењу извођења радова број ROP-JAG-31754-ISAW-1/2022 интерни број 351-
541/145/2022-04 од 11.10.2022. године, достављено у форми електронског документа,
потписано квалификованим електронским сертификатом,

5) потврду о пријави радова број ROP-JAG-31754-WA-2/2022 интерни број 351-592/PR/2022-04
од 21.10.2022. године, достављену у форми електронског документа, потписану
квалификованим електронским сертификатом,

6) потврду за објекте "А" категорије да објекат испуњава услове за издавање употребне
дозволе издату од стране Дробњак Томислава,дипл.инж.маш., лиценца број 430 А574 06,
достављену у форми електронског документа, потписану квалификованим електронским
сертификатом,

7) 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).

Увидом у службену евиденцију утврђено је следеће:

Решењем о одобрењу извођења радова број ROP-JAG-31754-ISAW-1/2022 интерни број 351-
541/145/2022-04 од 11.10.2022. године одобрено је Живковић Милуну из Мајура извођење
радова на изградњи унутрашње гасне инсталације за породични стамбени објекат број 2 на кп.
бр. 2161 КО Мајур.

Породични стамбени објекат број 2 на кп.бр. 2161 КО Мајур је у својини подносиоца захтева
Живковић Милуна. Објекат је уписан по Закону о озакоњењу објеката.

Инвеститору је издата потврда о извршеној пријави радова број ROP-JAG-31754-WA-2/2022
интерни број 351-592/PR/2022-04 дана 21.10.2022. године.
 
Томислав Дробњак, дим, лиценца број 430 А574 06, је у складу са чл. 5. Правилника о
објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању и изградњи
("Службени гласник РС" број 85/15) доставио је Потврду лиценцираног инжењера да су



радови на уградњи унутрашње гасне инсталације (УГИ) од бакарних цеви за прикључење
постојећег породичног стамбеног објекта број 2 на кп. бр. 2161 КО Мајур изведени у складу
техничком документацијом на основу које је издато одобрење за извођње предметних радова,
да је унутрашња гасна инсталација подобна за прикључење на дистрибутивни гасоводни
систем ЈП ''Србијагас'' у складу са решењем о прикључењу број 05-03-3/01-1373-22 од
27.09.2022. године, као и да су приликом извођења радова испоштовани сви технички прописи,
стандарди и нормативи.
 
На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву. Обзиром да је утврђивање
подобности породичног стамбеног објекта за употребу спроведено, да је установљено да је
исти у целости завршен и да се може користити у предвиђеној намени, дат је предлог да се
изда употребна дозвола.
 
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,
- Имаоцима јавних овлашћења
  надлежним за прикључење објекта
  на инфраструктурну мрежу
- Архиви.

 

 

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

Емина Стојановић                                                                     Љиљана Стојановић, диа


