Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, стамбене послове,
заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: ROP-VRB-14778-IUP-7/2020
Дана: 23.04.2020. године
ВРБАС, Ул. Маршала Тита бр. 89
Општинска управа општине Врбас - Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту
животне средине и енергетски менаџмент, поступајући по захтеву инвеститора „Libela produkt“
д.о.о. из Змајева, ул. Војвођанска бр. 72, које по овлашћењу заступа Дарко Васиљевић из
Врбаса, за издавање употребне дозволе, на основу члана 158. Закона о планирању и изградњи
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013одлука УС, 50/2013-одлика УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019,
37/2019-др. Закон и 9/2020), члана 42., 45., 46. и 47. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 68/2019), члана 136. Закона о
општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/2016 и 95/18-аут.тумач), члана 19. став 1.
алинеја 2. Одлуке о општинској управи („Сл. лист општине Врбас“, број 6/2019 и 28/2019) и
Уредбе о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања („Сл. гласник РС“,
број 41/2020 и 43/2020), на основу овлашћења из решења начелника Општинске управе општине
Врбас број 031-431/2019-IV/03 од 27.11.2019. године, руководилац одељења Смиљана
Томашевић, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ
ОДОБРАВА СЕ инвеститору „Libela produkt“ д.о.о. из Змајева, ул. Војвођанска бр. 72,
употреба гасног прикључка са МРС Г-250, категорије „Г“ и класификационе ознаке 222100, у
укупној дужини подземног дела прикључног гасовода 514,00m и надземног дела прикључног
гасовода 1,50m, пречника d90 PE100 SDR11, на делу кат.парц. бр. 1915/319, 1915/318, 1922/70 и
2883-канал све у к.о. Куцура у улици Ослобођења-део и капацитета МРС Г-250 од 400 Sm3/h,
димензије 2,85m; 1,29m; 2,87m; 1,30m; и укупне грађевинске површине од 3,70m2, на кат. парц.
бр. 1915/319 к.о. Куцура у Куцури, ул. Ослобођења 2д.
Радови су изведени према решењу о одобрењу извођења радова број ROP-VRB-14778ISAWHA-4/2019 од 13.08.2019. године, издатим од стране Општинске управе општине Врбас
Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.
Радови су започети према потврди о пријему пријаве почетка извођења радова број ROPVRB-14778-WA-5/2019 oд 20.08.2019. године, издатој од стране Општинске управе општине
Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски
менаџмент.
Саставни део овог решења чини:
-Пројекат за извођење гасног прикључка и МРС Г-250, који се састоји од: свеска „0“ главна свеска, број ПКН Г 59-03/08-19-0 од августа 2019. године, израђена од стране пројектне
куће „Недић“ из Бачког Доброг Поља, главни пројектант Славко Недић, дипл.инж.маш., лиценца
бр. 330 8497 04, свеска „1“ -пројекат за извођење објекта у простору, број ПКН Г 59-03/08-19-1 од
августа 2019. године, израђен од стране пројектне куће „Недић" из Бачког Доброг Поља,
одговорни пројектант Славко Недић, дипл.инж.маш., лиценца бр. 330 8497 04, свеска „4“ пројекат електроенергетских инсталација, број ПКН Г 59-03/06-19-4 од јанура 2020. године,
израђен од стране пројектне куће „Недић“ из Бачког Доброг Поља, одговорни пројектант
Драгиша Ћосовић, дипл.инж.ел., лиценца бр. 350 7677 04 и главног пројекта заштите од
пожара, број 4263-1/2019 од августа 2019. године, израђен од стране „Институт за превентиву“
д.о.о. из Новог Сада, ул. Краљевића Марка бр. 11, одговорни пројектант Рајко Мартић,
дипл.инж.ел., лиценца ИКС број 350 3763 03 и МУП-а број 07-152-100/13,
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-Изјава стручног надзора над извођењем машинских радова Славка Недић,
дипл.инж.маш., лиценца број 330 8497 04, извођача радова -генерални извођач радова „Алфагас терм“ д.о.о. из Куле, ул. Блок 6б бр. 8, директор Љубомир Новаковић и одговорни извођач
машинских радова Уроша Ковјанић, дипл.инж.маш., лиценца број 430 Б140 07 и инвеститора
„Libela produkt“ д.о.о. из Змајева, ул. Војвођанска бр. 72, директор Веселин Прелевић, да није
одступљено од пројекта за извођење број ПКН Г 59-03/08-19-0 од августа 2019. године, свеска
„1“ -пројекат за извођење објекта у простору, број ПКН Г 59-03/08-19-1 од августа 2019. године,
израђеним од стране пројектне куће „Недић" из Бачког Доброг Поља, одговорни пројектант
Славко Недић, дипл.инж.маш., лиценца бр. 330 8497 04, те да је изведено стање једнако
пројектованом стању (Прилог 7),
-Изјава стручног надзора над извођењем електроенергетских радова Славка Марковић,
инж.ел., лиценца број 850 0400 07, извођача радова -генерални извођач радова „Алфа-гас терм“
д.о.о. из Куле, ул. Блок 6б бр. 8, директор Љубомир Новаковић и одговорни извођач електро
радова Золтана Лиценбергер, дипл.инж.ел., лиценца број 450 2964 03 и инвеститора „Libela
produkt“ д.о.о. из Змајева, ул. Војвођанска бр. 72, директор Веселин Прелевић, да није
одступљено од пројекта за извођење број ПКН Г 59-03/08-19-0 од августа 2019. године, свеска
„4“ -пројекат електроенергетских инсталација, број ПКН Г 59-03/06-19-4 од јанура 2020. године,
израђеним од стране пројектне куће „Недић“ из Бачког Доброг Поља, одговорни пројектант
Драгиша Ћосовић, дипл.инж.ел., лиценца бр. 350 7677 04, те да је изведено стање једнако
пројектованом стању (Прилог 7),
-Записник са извештајем комисије за технички преглед oбјекта од јануара 2020. године,
-Извештај којим се утврђује да је објекат из става 1. диспозитива овог решења подобан
за употребу у погледу мера заштите од пожара, са предлогом за издавање употребне дозволе,
коју је издало Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне
ситуације, Управа за ванредне ситуације у Новом Саду, под 09.21.1.1. бpoj 217-19995/19 oд
13.01.2020. године,
- Елаборат геодетских радова за изведене објекте -снимање инсталација, број 956-01102-1193/19 од 04.10.2019. године, који је израђен од стране ГР „Гео-мап“ из Врбаса, Мали
Велимир, предузетник, одговорно лице Душан Наумов, дипл.инж.геод., геодетска лиценца првог
реда број 01 0199 12 и Потврда о извршеном снимању водова од 19.12.2019. године, коју је
сачинио Мали Велимир, геометар, и оверио ГР „Гео-мап“ из Врбаса, Мали Велимир,
предузетник,
- доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 19.100,00 динара,
- доказ о уплати накнаде за ЦЕОП у износу од 2.000,00 динара и
- овлашћење.
Минимални гарантни рок за изграђене објекте је 2 (две) године. За опрему која се
уграђује у објекат из става 1. диспозитива овог решења, важе рокови које је према посебним
прописима одредио произвођач опреме, односно које су, на основу тих посебних прописа,
уговорили инвеститор и произвођач или испоручилац опреме.
OБАВЕЗУЈЕ СЕ инвеститор да прибави водну дозволу од ЈВП „Воде Војводине“ Нови
Сад. Издавање водне дозволе се обавља ван поступка обједињене процедуре.
Образложење
Инвеститор „Libela produkt“ д.о.о. из Змајева, ул. Војвођанска бр. 72, поднео је преко
пуномоћника Дарка Васиљевић из Врбаса, захтев за издавање употребне дозволе гасног
прикључка са МРС Г-250, категорије „Г“ и класификационе ознаке 222100, у укупној дужини
подземног дела прикључног гасовода 514,00m и надземног дела прикључног гасовода 1,50m,
пречника d90 PE100 SDR11, на делу кат.парц. бр. 1915/319, 1915/318, 1922/70 и 2883-канал све
у к.о. Куцура у улици Ослобођења-део и капацитета МРС Г-250 од 400 Sm3/h, димензије 2,85m;
1,29m; 2,87m; 1,30m; и укупне грађевинске површине од 3,70m2, на кат. парц. бр. 1915/319 к.о.
Куцура у Куцури, ул. Ослобођења 2д.
Поступајући по поднетом захтеву, овај орган је утврдио да је приложена сва потребна
документација предвиђена чланом 43. Правилника о поступку спровођења обједињене
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процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 68/2019), односно да су испуњени
формални услови за поступање по захтеву.
Решењем о одобрењу извођења радова број ROP-VRB-14778-ISAWHA-4/2019 од
13.08.2019. године, издатим од стране Општинске управе општине Врбас, Одељења за
урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, одобрена је
изградња гасног прикључка са МРС Г-250 на кат.парц. бр. 1915/319, 1915/318део, 1922/70део и
2883део -канал све у к.о. Куцура у улици Ослобођења-део и Ослобођења 2д, док су радови
започети према потврди о пријему пријаве почетка извођења радова број ROP-VRB-14778-WA5/2019 oд 20.08.2019. године, издатој од стране истог органа.
Увидом у Пројекат за извођење гасног прикључка и МРС Г-250, свеска „0“ -главна свеска,
број ПКН Г 59-03/08-19-0 од августа 2019. године, израђена од стране пројектне куће „Недић“ из
Бачког Доброг Поља, утврђено је да је главни пројектант Славко Недић, дипл.инж.маш., лиценца
бр. 330 8497 04.
Увидом у Пројекат за извођење гасног прикључка и МРС Г-250, свеска „1“ -пројекат за
извођење објекта у простору, број ПКН Г 59-03/08-19-1 од августа 2019. године, израђен од
стране пројектне куће „Недић" из Бачког Доброг Поља, утврђено је да је одговорни пројектант
Славко Недић, дипл.инж.маш., лиценца бр. 330 8497 04.
Увидом у Пројекат за извођење гасног прикључка и МРС Г-250, свеска „4“ -пројекат
електроенергетских инсталација, број ПКН Г 59-03/06-19-4 од јанура 2020. године, израђен од
стране пројектне куће „Недић“ из Бачког Доброг Поља, утврђено је да је одговорни пројектант
Драгиша Ћосовић, дипл.инж.ел., лиценца бр. 350 7677 04.
Увидом у главни пројекат заштите од пожара, број 4263-1/2019 од августа 2019. године,
израђен од стране „Институт за превентиву“ д.о.о. из Новог Сада, ул. Краљевића Марка бр. 11,
утврђено је да је одговорни пројектант Рајко Мартић, дипл.инж.ел., лиценца ИКС број 350 3763
03 и МУП-а број 07-152-100/13.
Увидом у изјаву стручног надзора над извођењем машинских радова, утврђено је да је
дата од стране Славка Недић, дипл.инж.маш., лиценца број 330 8497 04, даље, од стране
извођача радова, од генералног извођача радова „Алфа-гас терм“ д.о.о. из Куле, ул. Блок 6б бр.
8, директор Љубомир Новаковић и одговорног извођача машинских радова Уроша Ковјанић,
дипл.инж.маш., лиценца број 430 Б140 07, као и од стране инвеститора, од „Libela produkt“ д.о.о.
из Змајева, ул. Војвођанска бр. 72, директор Веселин Прелевић, затим, да није одступљено од
пројекта за извођење број ПКН Г 59-03/08-19-0 од августа 2019. године, свеска „1“ -пројекат за
извођење објекта у простору, број ПКН Г 59-03/08-19-1 од августа 2019. године, израђеним од
стране пројектне куће „Недић" из Бачког Доброг Поља, одговорни пројектант Славко Недић,
дипл.инж.маш., лиценца бр. 330 8497 04, и да је изведено стање једнако пројектованом стању, а
све у складу са чланом 158. став 5. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013одлика УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. Закон и 9/2020)
и Прилогом 7, Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле
техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“, број 73/2019).
Увидом у изјаву стручног надзора над извођењем електроенергетских радова, утврђено
је да је дата од стране Славка Марковић, инж.ел., лиценца број 850 0400 07, даље, од стране
извођача радова, од генералног извођача радова „Алфа-гас терм“ д.о.о. из Куле, ул. Блок 6б бр.
8, директор Љубомир Новаковић и одговорног извођача електро радова Золтана Лиценбергер,
дипл.инж.ел., лиценца број 450 2964 03, као и од стране инвеститора, од „Libela produkt“ д.о.о. из
Змајева, ул. Војвођанска бр. 72, директор Веселин Прелевић, затим, да није одступљено од
пројекта за извођење број ПКН Г 59-03/08-19-0 од августа 2019. године, свеска „4“ -пројекат
електроенергетских инсталација, број ПКН Г 59-03/06-19-4 од јанура 2020. године, израђеним од
стране пројектне куће „Недић“ из Бачког Доброг Поља, одговорни пројектант Драгиша Ћосовић,
дипл.инж.ел., лиценца бр. 350 7677 04, и да је изведено стање једнако пројектованом стању, а
све у складу са чланом 158. став 5. Закона о планирању и изградњи и Прилогом 7, Правилника о
садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према
класи и намени објеката.
Увидом у Записник комисије за технички преглед oбјекта од јануара 2020. године,
утврђено је да су именовани чланови од стране инвеститора, на основу решења број 142/19-Р
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од 16.12.2019. године, и то: Радован Станков, дипл.инж.машш., лиценца број 430 А384 06 и
Љубинко Жугић, дипл.инж.ел., лиценца број 350 7337 04, као и представник МУП-а РС, тј. да је
саставни део записника и извештај којим се утврђује да је објекат подобан за употребу у погледу
мера заштите од пожара, са предлогом за издавање употребне дозволе од стране
Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Управа за
ванредне ситуације у Новом Саду. Комисија за технички преглед
ПРЕДЛАЖЕ
да Општинска управа општине Врбас - Одељење за урбанизам, стамбене послове,
заштиту животне средине и енергетски менаџмент Општинске управе Врбас, у складу са
Правилником о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, 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 („Сл. гласник РС”, број 27/2015, 29/2016 и 78/2019), инвеститору може издати решење о
употребној дозволи за изведене радове на изградњи гасног прикључка са МРС Г-250, категорије
„Г“ и класификационе ознаке 222100, у укупној дужини подземног дела прикључног гасовода
514,00m и надземног дела прикључног гасовода 1,50m, пречника d90 PE100 SDR11, на делу
кат.парц. бр. 1915/319, 1915/318, 1922/70 и 2883-канал све у к.о. Куцура у улици Ослобођењадео и капацитета МРС Г-250 од 400 Sm3/h, димензије 2,85m; 1,29m; 2,87m; 1,30m; и укупне
грађевинске површине од 3,70m2, на кат. парц. бр. 1915/319 к.о. Куцура у Куцури, ул.
Ослобођења 2д, с обзиром да је утврђивање подобности објеката за употребу спроведено, да је
установљено да је објекат завршен и да се може користити у предвиђеној намени.
Увидом у извештај којим се утврђује да је објекат из става 1. диспозитива овог решења
подобан за употребу у погледу мера заштите од пожара, са предлогом за издавање употребне
дозволе, утврђено је да је издато од стране Министарства унутрашњих послова Републике
Србије, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Новом Саду, под
09.21.1.1. бpoj 217-19995/19 oд 13.01.2020. године.
Увидом у Елаборат геодетских радова за изведене објекте -снимање инсталација, број
956-01-102-1193/19 од 04.10.2019. године, утврђено је да је израђен од стране ГР „Гео-мап“ из
Врбаса, Мали Велимир, предузетник, одговорно лице Душан Наумов, дипл.инж.геод., геодетска
лиценца првог реда број 01 0199 12.
Увидом у потврду о извршеном снимању водова од 19.12.2019. године, утврђено је да ју
је сачинио Мали Велимир, геометар, и оверио ГР „Гео-мап“ из Врбаса, Мали Велимир,
предузетник.
Минимални гарантни рок за изграђене објекте, као и за опрему која се уграђује у објекте,
прописани су сходно чланом 28. и 29. Правилника о садржини и начину вршења техничког
прегледа објекта, 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.
У поступку издавања локацијских услова, овај орган је по службеној дужности у име
инвеститора, прибавио водне услове у поступку припреме и израде техничке документације за
изградњу гасног прикључка са МРС Г-250 на кат.парц. број 1915/319, 1915/318, 1922/70 и 2883
све у к.о. Куцура број II-738/5-19 од 24.06.2019. године, издате од стране ЈВП „Воде Војводине“,
Нови Сад, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 25. Увидом у исте, одређени су технички и други
захтеви који морају да се испуне при пројектовању, извођењу радова и објеката, који могу
трајно, повремено или привремено утицати на промене у водном режиму, односно угрозити
циљеве животне средине, и то тако да је у тачки број 19. прописано да је инвеститор дужан да
прибави водну дозволу, по завршетку извођења предметних радова. Водна дозвола, у складу са
одредбама члана 127. став 1. Закона о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016,
95/2018 и 95/2018 -др. закон), није услов за издавање употребне дозволе.
Увидом у приложене потврде, утврђено је да је инвеститор пружио доказ о уплаћеној
накнади за ЦЕОП и доказ о уплати републичких административних такси сагласно одредбама
Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС”, број 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, 50/2016 -усклађени дин.
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изн., 61/2017 -усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018 -испр., 50/2018 -усклађени дин. изн., 95/2018
и 38/2019 -усклађени дин. изн).
Како је подносилац захтева испунио све услове из члана 158. Закона о планирању и
изградњи и члана 42. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Сл. гласник РС“, број 68/2019), то је овај орган на основу изложеног донело решење као
у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба у року од 8
дана, од дана пријема, Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај у
Новом Саду, с тим да се тај рок сматра истеклим када прође 30 дана од дана престанка
ванредног стања, сходно члану 3. Уредбе о примени рокова у управним поступцима за време
ванредног стања („Сл. гласник РС“, бр. 41/2020 и 43/2020).
Жалба се подноси непосредно овом органу, таксирана са 480,00 динара
административне таксе у корист Републике Србије, на жиро рачун број 840-742221843-57 са
позивом на број 97 57-240.
ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Смиљана Томашевић

Доставити:
- Инвеститору
- Одељењу за инспекцијске послове,
Општинске управе општине Врбас
- РС Министарство унутрашњих послова, Сектор за
ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Новом Саду
- ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад
- ЈКП „Комуналац“ Врбас
- ЈП „Врбас-гас“, Врбас

