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Р А Ч А

              Општинска управа општине Рача, Одељење за изградњу, урбанизам, локални економски
развој и инспекцијске послове, поступајући по захтеву инвеститора Гојка Петровића из Раче
ул.Светог Саве бр.26; кога заступа пуномоћник Милије Радовића из Крагујевца, Ул. Солунска број
52; који је поднео захтев  за издавање употребне дозволе бр. ROP-RAC-31594-IUP-5/2022 (354-
41/2022) дана 07.11.2022.године за унутрашњу гасну инсталацију у породичном стамбеном објекту
на кп.бр. 147/27 КО Рача , на основу члана 158. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник
РС'', број: 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС,
50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и
52/2021), члана 45. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Сл. гласник РС“, бр. 68/2019) а у складу са чланом 136. Закона о општем управном поступку
(''Службени гласник РС'', број 18/2016, 95/2018), донело је:

 

Р Е Ш Е Њ Е

О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ

 

ЗАХТЕВ СЕ УСВАЈА, па се инвеститору Гојку Петровићу из Раче ул.Светог Саве бр.26 одобрава
уотреба уграђених унутрашњих гасних инсталација у постојећем стамбеном објекту (зграда бр.1),
спратности П+1+Пк површине 93м2, на КП.бр. 147/27 КО Рача, који су радови одобрени решењем
бр.ROP-RAC-31594-ISAWHA-2/2022 (инт.бр. 351-174/2022-IV-02) од 14.10.2022.године и техничком
документацијом.



Oбјекат је подобан да буде прикључен на инфраструктурну мрежу предвиђену пројектом
документацијом и то ДГМ-дистрибутивну гасоводну мрежу.

 

Члан 29. Правилника о садржају и начину вршења техничког прегледа, 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 и 78/19), прописује да 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

 

            Дана 07.11.2022. године инвеститор  Гојко Петровић из Раче ул.Светог Саве бр.26; кога
заступа пуномоћник Милија Радовић из Крагујевца, Ул. Солунска број 52, поднео је преко Агенције
за привредне регистре под бројем: : ROP-RAC-31594-IUP-5/2022 и интерним заводним бројем:: 354-
41/2022-IV-02 од 07.11.2022.године; захтев за издавање употребне дозволе за уграђене унутрашње
гасне инсталације у породичној стамбеној згради бр.1 на кп.бр. 147/27 КО Рача у Рачи.

Уз захтев за издавање употребне дозволе инвеститор је приложио следећу документацију: доказ о
уплати републичке административне таксе у износу од 2270,00 динара за подношење захтева и
издавање решења, доказ о уплати накнаде за услуге ЦЕОП у износу од 1000,00 динара, доказ о 
уплати локалне административне накнаде у износу од 1600,00 динара, Потврду одговорног извођача
од 04.11.2022.године, Милије Радовића, маст.инж.маш. број лиценце 611 И024 20, овлашћење за
подношење захтева.

 

Према Потврди одговорног извођача од 04.11.2022.године, Милије Радовића, маст.инж.маш. број
лиценце 611 И024 20, уградња унутрашњих гасних инсталација је изведена у складу са техничком
документацијом на основу које је издато решење бр ROP-RAC-31594-ISAWHA-2/2022  oд
14.10.2022.године, да је објекат подобан да буде прикључен на инфраструктурну мрежу, ДГМ-
дистрибутивну гасоводну мрежу и да се може издати употребна дозвола.

 

На основу утврђених чињеница, а пре свега увидом у приложене доказе, Потврду одговорног
извођача од 04.11.2022.године, Милије Радовића, маст.инж.маш. број лиценце 611 И024 20, а у
складу са чланом 158. став 2. Закона о планирању и изградњи објеката ( ''Сл. гласник РС'', бр. 72/09,
81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС , 24/2011, 121/12, 42/13-одлука УС ... 145/14, 83/18 ,31/19, 9/20,
52/21 ) и чланом 45. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем ("Службени гласник РС" бр. 68/19), донето је решење као у диспозитиву.

 

За подношење захтева за издавање употребне дозволе инвеститор је платио републичку
административну таксу за подношење захтева и издавање решења у износу од 2270,00 динара, по
тарифном броју 1 и 170 Закона о републичким административним таксама (''Сл. гласник РС'', бр.
43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11 и 70/119, накнаду



за услуге ЦЕОП-а у износу од 1000,00 динара и локалну административну накнаду у износу од
1600,00 динара.

 

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије у року од 8 дана од дана његовог
достављања. Жалба се предаје преко овог органа кроз Централни информациони систем и таксира са
490,00 динара републичке административне таксе на рачун бр. 840-742251843-73, број модела 97, са
позивом на број 34086.

 

Решено је у Одељењу за изградњу, урбанизам и локални економски развој Општинске управе
општине Рача под бројем ROP-RAC-31594-IUP-2/2022 (инт.бр.: 354-41/2022-IV-02) дана
14.11.2022. године.

 

Решење доставити:                                                  

подносиоцу захтева,                                                                            
грађевинској инспекцији,                                          
и уз досије предмета.                                                   

 

ШЕФ ОДЕЉЕЊА

Ивана Богдановић, дипл.грађ.инж.

 

 

           


