Република Србија
ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ
Општинска управа
број: ROP-MCR-9401-CPI-8/2019
351–72/19
13. мај 2019. године
Мало Црниће
Општинска управа Мало Црниће решавајући по захтеву ЈП ,,СРБИЈАГАС“ из Новог
Сада улица Народног фронта број 12, на основу члана на основу члана 134. 135 и 136.
Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС”,број 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,
145/14, 83/18 и 31/19), чланова 21. 22. и 55. Правилника о спровођењу обједињене
процедуре електронским путем (,,Сл. гласник РС“, број 113/15, 96/16 и 120/17) и члана 84.
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења техничке контроле
техничке документације према класи и намени објекта (,,Сл. гласник РС“ бр. 23/2015),
Просторног плана општине Мало Црниће (,,Службени гласник општине Мало Црниће број
5/2010) и члана 136. Закона о општем управном поступку (,,Службени гласник РС”, број
8/2016 ) доноси:
РЕШЕЊЕ
О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ
ИЗДАЈЕ СЕ ЈП ,,СРБИЈАГАС“ из Новог Сада улица Народног фронта број 12,
матични број 17418548, грађевинска дозвола за изградњу мерно регулационе станице
,,ШАПИНЕ“ у КО Шапине, општина Мало Црниће на катастарској парцели број 813 КО
Шапине.
Тип објекта је локална гасоводна мрежа, мерно регулациона станица ,,Шапине“,
димензије објекта 3, м х 1,5м, капацитета 1000 Sm3/h, улазног притиска 6-12 (16)бара
излазног притиска 3,5 бара..
Објекат је категорије Г- инжењерски објекат,
Класификациони број је 222100 – Локални надземни или подземни цевовод за
дистрибуцију гаса (ван зграда).
Процењена предрачунска вредност објекта је 5.927.594,16 динара.
Ослобођено допринос за уређење грађевинског земљишта на основу члана 11
Одлуке о утврђивању доприноса за уређење грађевинског земљишта.
Саставни део овог Решења су:
1. Локацијски услови број: ROP-MCR-9401-LOCН-3/2019 издати од Општинске
управе Мало Црниће дана 17. октобар 2017. године, интерни број 353-2/17.
2. Главна свеска и Пројекат за грађевинску дозволу-ПГД, које је израдио
,,САПУТНИК-М“ Сомбор огранак ,,МЕРИДИЈАНПРОЈЕКТ“ из Новог Сада улица Јована
Ђорђевића број 2. Одговорни пројектант Александар Р. Вучић дипл. маш. инж. лиценца
број 330 О696 16. Техничка документација заведена је под бројем М-PGD-903-2/15 из јула
2018. године
3. Грађевински пројекат, који је израдио ,,САПУТНИК-М“ Сомбор огранак
,,МЕРИДИЈАНПРОЈЕКТ“ из Новог Сада улица Јована Ђорђевића број 2. Одговорни
пројектант Мишо Чучковић дипл. инж. грађ. лиценца број 310 К261 11. Техничка
документација заведена је под бројем М-PGD-903-2/15 из јула 2018. године.
4. Пројекат електроенергетских инсталација, који је израдио ,,САПУТНИК-М“
Сомбор огранак ,,МЕРИДИЈАНПРОЈЕКТ“ из Новог Сада улица Јована Ђорђевића број 2.
Одговорни пројектант Вук Петровић дипл. инж. ел. лиценца број 350 7065 04. Техничка
документација заведена је под бројем М-PGD-903-2/15 из јула 2018. године.
5. Пројект машинских инсталација, који је израдио ,,САПУТНИК-М“ Сомбор
огранак ,,МЕРИДИЈАНПРОЈЕКТ“ из Новог Сада улица Јована Ђорђевића број 2.

Одговорни пројектант Милош Ивановић дипл. инж. маш. лиценца број 330 Ј559 10.
Техничка документација заведена је под бројем М-PGD-903-2/15 из јула 2018. године.
6. Елаборат заштите од пожара, који је израдило предузеће ,,Преви“ д.о.о. из
Суботице улица Михајла Пупина број 25. Одговорни пројектант Горан Павловић дипл.
маш. инж. лиценца 330 1582 03, број техничке документације РЕ1-136-2018 (М-PGD-9034/15) из августа 2018. године.
7. Геотехнички елаборат о условима изградње, који је израдио ,,Geobalkan“ d.o.o.
Нови Београд улица Др.Ивана Рибара број 185,одоворни пројектант Добрица Дамјановић
дипл. инж. геол. лиценца број 391 М234 13 број техничке документације GE340.
8. Техничку контролу извршило је Друштво за пројектовање, извођење радова
консалтинг и трговину ,,ГАСИНГ“д.о.о. из Крушевца улица Бивољска број 107 одговорно
лице Слободан Станковић број техничке контроле ТК-99/2018-СГ-07 мај 2018. године.
Вршиоци техничке контроле су за:
-Грађевински пројекат Јовица Богдановић дипл. инж. грађ. лиц. бр. 317 А288 04.
-Пројеакт електроенергетских инсталација Драган Живковић дип- инж. ел. лиценца
број 350 3442 03
- Пројекат машински инсталација, Слободан Станковић дипл, инж. маш. лиц, бр,
330 7595 04.
4. Дозволе, сагласности, услови и мишљења:
-Министарство рударства и енергетике РС - Решење о Енергетској дозволи број
312-01-01489/2015-05 од 26. јануара 2016. године
-Министарство рударства и енергетике Решење о продужењу рока важности
Решење о Енергетској дозволи број 312-01-01489/2015-05 од 26 јануара 2016. године и
Закључка о исправци грешке број 312-01-01489/2015-05 од 17. новембра 2016. године број
312-01-01489/2015-05 од 15. јануара 2019. године.
-ЈП „Телеком Србија“ РЈ ,,Пожаревац“ из Пожаревца услови број 363941/2-2017
издати 28. септембра 2017. године,
-ЕПС Дистрибуција Огранак ИЈ „Електроморава“ из Пожаревца услови број 8В300252399/2 издати дана 10. октобра 2017. године.
-Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор заштите и
спасавања Пожаревац, услови 09/25/2 број 217-13397/17-1 издати дана 12. октобра 2017.
године.
-Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор заштите и
спасавања Пожаревац, локацијски услови 09/25/2 број 217-13396/17-1 издати дана 12.
октобра 2017. године
-ЈП ,,Путеви Србије“ Београд, услови број ROP-MCR-9401-LOCН-2-HPAP-1/2017
интерни број ДК-147 издати дана 17. октобра 2017. године.
-ЈВП „СРБИЈА ВОДЕ“ Београд услови број 1-5465/1 издати дана 10. октобра 2017.
године.
-ЈКП ,,ЧИСТОЋА“ Мало Црниће услови број 352-525 издати дана 06. октобра 2017.
године.
Инвеститор је у обавези да:
Осам дана пре почетка грађења овом Одељењу достави доказ о измиреним
обавезама доприноса за уређење грађевинског земљишта и надлежном грађевинском
инспектору, поднесе пријаву почетка грађења, која садржи датум почетка и рок завршетка
извођења радова.
Изврши обележавање градилишта таблом, у складу са чланом 149. Закона о
планирању и изградњи.
Преко извођача радова, односно лично поднесе овом Одељењу, изјаву о завршетку
објекта у конструктивном смислу (одмах по завршетку објекта у конструктивном смислу).
Обезбеди стручни надзор у току грађења објекта.
Поднесе захтев за издавање употребне дозволе, по завршетку радова одобрених
овим решењем.

Грађевинска дозвола престаје да важи ако се не изврши пријава радова у року од
три године од дана правноснажности решења којим је итдата грађевинска дозвола.
Грађевинска дозвола престаје да важи ако се у року од пет година од дана
правноснажности овог решења не изда употребна дозвола.
Образложење
ЈП ,,СРБИЈАГАС“ из Новог Сада улица Народног фронта број 12, поднело је захтев
за издавање грађевинска дозвола за изградњу мерно регулационе станице ,,ШАПИНЕ“ у
Шапину, општина Мало Црниће на катастарској парцели број 813 КО Шапине.
Уз захтев за издавање грађевинске дозволе, инвеститор је приложио:
1. Локацијски услови број: ROP-MCR-9401-LOCН-3/2019 издати од Општинске
управе Мало Црниће дана 17. октобар 2017. године, интерни број 353-2/17.
2. Главну свеску и Пројекат за грађевинску дозволу-ПГД, које је израдио
,,САПУТНИК-М“ Сомбор огранак ,,МЕРИДИЈАНПРОЈЕКТ“ из Новог Сада улица Јована
Ђорђевића број 2. Одговорни пројектант Александар Р. Вучић дипл. маш. инж. лиценца
број 330 О696 16. Техничка документација заведена је под бројем М-PGD-903-2/15 из јула
2018. године
3. Грађевински пројекат, који је израдио ,,САПУТНИК-М“ Сомбор огранак
,,МЕРИДИЈАНПРОЈЕКТ“ из Новог Сада улица Јована Ђорђевића број 2. Одговорни
пројектант Мишо Чучковић дипл. инж. грађ. лиценца број 310 К261 11. Техничка
документација заведена је под бројем М-PGD-903-2/15 из јула 2018. године.
4. Пројекат електроенергетских инсталација, који је израдио ,,САПУТНИК-М“
Сомбор огранак ,,МЕРИДИЈАНПРОЈЕКТ“ из Новог Сада улица Јована Ђорђевића број 2.
Одговорни пројектант Вук Петровић дипл. инж. ел. лиценца број 350 7065 04. Техничка
документација заведена је под бројем М-PGD-903-2/15 из јула 2018. године.
5. Пројект машинских инсталација, који је израдио ,,САПУТНИК-М“ Сомбор
огранак ,,МЕРИДИЈАНПРОЈЕКТ“ из Новог Сада улица Јована Ђорђевића број 2.
Одговорни пројектант Милош Ивановић дипл. инж. маш. лиценца број 330 Ј559 10.
Техничка документација заведена је под бројем М-PGD-903-2/15 из јула 2018. године.
6. Елаборат заштите од пожара, који је израдио предузеће ,,Преви“ д.о.о. из
Суботице улица Михајла Пупина број 25. Одговорни пројектант Горан Павловић дипл.
маш. инж. лиценца 330 1582 03, број техничке документације РЕ1-136-2018 (М-PGD-9034/15) из августа 2018. године.
7. Геотехнички елаборат о условима изградње, који је израдио ,,Geobalkan“ d.o.o.
Нови Београд улица Др.Ивана Рибара број 185/1,одоворни пројектант Добрица Дамјановић
дипл. инж. геол. лиценца број 391 М234 13 број техничке документације GE340.
8. Техничку контролу извршило је Друштво за пројектовање, извођење радова
консалтинг и трговину ,,ГАСИНГ“д.о.о. из Крушевца улица Бивољска број 107 одговорно
лице Слободан Станковић број техничке контроле ТК-99/2018-СГ-07 мај 2018. године.
Вршиоци техничке контроле су за:
-Грађевински пројекат Јовица Богдановић дипл. инж. грађ. лиц. бр. 317 А288 04.
-Пројеакт електроенергетских инсталација Драган Живковић дип- инж. ел. лиценца
број 350 3442 03
- Пројекат машински инсталација, Слободан Станковић дипл, инж. маш. лиц, бр,
330 7595 04.
4. Дозволе, сагласности, услови и мишљења:
-Министарство рударства и енергетике РС - Решење о Енергетској дозволи број
312-01-01489/2015-05 од 26. јануара 2016. године
-Министарство рударства и енергетике Решење о продужењу рока важности
Решење о Енергетској дозволи број 312-01-01489/2015-05 од 26 јануара 2016. године и
Закључка о исправци грешке број 312-01-01489/2015-05 од 17. новембра 2016. године број
312-01-01489/2015-05 од 15. јануара 2019. године.

-ЈП „Телеком Србија“ РЈ ,,Пожаревац“ из Пожаревца услови број 363941/2-2017 издати 28.
септембра 2017. године,
-ЕПС Дистрибуција Огранак ИЈ „Електроморава“ из Пожаревца услови број 8В300252399/2 издати дана 10. октобра 2017. године.
-Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор заштите и
спасавања Пожаревац, услови 09/25/2 број 217-13397/17-1 издати дана 12. октобра 2017.
године.
-Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор заштите и
спасавања Пожаревац, локацијски услови 09/25/2 број 217-13396/17-1 издати дана 12.
октобра 2017. године
-ЈП ,,Путеви Србије“ Београд, услови број ROP-MCR-9401-LOCН-2-HPAP-1/2017
интерни број ДК-147 издати дана 17. октобра 2017. године.
-ЈВП „СРБИЈА ВОДЕ“ Београд услови број 1-5465/1 издати дана 10. октобра 2017.
године.
-ЈКП ,,ЧИСТОЋА“ Мало Црниће услови број 352-525 издати дана 06. октобра 2017.
године.
Како је инвеститор уз захтев за издавање грађевинске дозволе доставио сву
потребну документацију из члана 135. на основу чланова 134 и 136 а у вези члана 131 (с3)
Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС”,број 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,
145/14, 83/18 и 31/19), чланова 20, 21 и 55 Правилника о спровођењу обједињене
процедуре електронским путем (,,Сл. гласник РС“, број 113/15, 96/16 и 120/17) и члана 84
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења техничке контроле
техничке документације према класи и намени објекта (,,Сл. гласник РС“ бр. 23/2015)
Обавезе инвеститора описане у диспозитиву овог решења прописане су члановима
30, 39 и 41 Правилника о спровођењу обједињене процедуре електронским путем (,,Сл.
гласник РС“, број 113/15, 96/16 и 120/17) и Правилником о изгледу и садржини и месту
постављања градилиште табле (,,Сл. гласник РС“, број 22/2015).
За ово решење наплаћена је републичка административна такса у износу од 5.400,00
динара у смислу члана 5. тарифни број 165 Закона о републичким административним
таксама (,,Сл. гласник РС“ бр 43/03, 51/03, 61/05 др. закон, 5/09, 93/12, 47/13, 65/13 –др.
закон и 57/14) и накнада у износу од у износу од 5.000,00 динара на основу члана 1.
тарифног броја 6. став 13. Одлуке о накнади за услуге које врши општинска управа
(,,Службени гласник Општине Мало Црниће”,број 2/09 и 4/10).
Против овог решења може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема
истог непосредно или преко овог органа Министарству грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре Зајечарски округ- 19000 Зајечар, Генерала Гамбете 44, таксирану са 430,00
динара по тарифном број 2. Закона о административним таксама и 100,00 динара на основу
члана 1. Одлуке o накнади за услуге које врши Општинска управа.
Доставити:
инвеститору
грађевинском инспектору
,,ЕПС Дистрибуција“ Београд
,,Телеком-Србија“ ИЈ Пожаревац
МУП РС Сектор за ванредне ситуације Пожаревац
-ЈП ,,ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд,
ЈКП ,,Чистоћа“ Мало Црниће
архиви у предмету
Шеф одсека
дипл. прав. Снежаана Милошевић

