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 Општинска управа Чајетина, Одсек за урбанизам и просторно планирање, 

решавајући по захтеву Ј.П. ''Србијагас'', из Новог Сада, ради издавања употребне 

дозволе, на основу члана 158. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 

42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014и 145/2014), члана 

42. и 43. Правилника о спровођењу oбједињене процедуре електронским путем 

(''Сл.гласник РС'' бр. 113/2015 и 96/2016) и члана 192. Закона о општем управном 

поступку (''Службени лист СРЈ'', број 33/97 и 31/2001 и ''Службени гласник РС'', број 

30/2010) доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  О  

УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ 
 

 

              1. Издаје се употребна дозвола Ј.П. ''СРБИЈАГАС'', из Новог Сада у име и за 

рачун инвеститора РЕПУБЛИКА СРБИЈА, за станицу за редукцију притиска природног 

гаса у склопу међумесних даљинских цевовода – главне мерно–регулационе станице 

(ГМРС) ''Златибор-Рудине'', која је изграђена у насељеном месту Златибор, на 

катастарској парцели број 3987/3 КО Чајетина (површина парцеле 1780м²), на основу 

решења о грађевинској дозволи број 351-266/2015-03 од 09.септембра 2015.године, 

донетог од стране овог органа.  

             2. Главна мерно-регулациона станица за коју се издаје ова употребна дозвола је 

димензија 7.0м х 2.50м, спратности приземље и котларница димензија 2.40м х 2.40м, 

спратности приземље. 

            3. Комисија за технички преглед потврђује да је изграђена главна мерно 

регулациона станица – ГМРС ''ЗЛАТИБОР-РУДИНЕ'' на катастарској парцели број 

3987/3 КО Чајетина, изведена према решењу о грађевинској дозволи, одобреној 

пројектно-техничкој документацији и важећим техничким нормативима, прописима и 

стандардима за предметну врсту радова и  предлаже да се за исти може издати 

употребна дозвола.  

             4. Изградњу објекта извршили су Ј.П. ''Србијагас'', из Новог Сада и МПП 

''ЈЕДИНСТВО'' а.д., из Севојна, а одговорни извођач радова био је за машинске радове 

Душан Мазалица, дипл.инж.маш., број лиценце 430 8602 05, за грађевинске радове 

Драган Икодиновић дипл.инж.грађ., број лиценце 410 7969 04 и за електро радове 

Милован Јованов дипл.инж.ел., број лиценце 450 В391 07 и Младен Тресовић 

дипл.инж.ел., број лиценце 450 А221 06. 
             5. Инвеститор је извршио геодетско снимање објекта ГМРС Златибор-Рудине 

(објекти, улазно-излазни гасовод и електро каблови) и подземних инсталација, за који 

се издаје ова употребна дозвола.            

             6. Саставни део овог решења је извештај комисије за технички преглед, заведен 

у бироу за инжењерске активности ''GASING'', из Крушевца, у фебруару 2017. године. 

            7. Одређује се гарантни рок за изведене радове у трајању од  две године од дана 

техничког прегледа. 

 



О б р а з л о ж е њ е 

 

            Ј.П. ''Србијагас'', из Новог Сада у име и за рачун инвеститора РЕПУБЛИКА 

СРБИЈА, кроз Централни информациони систем, дана 28.фебруара 2017.године, 

поднело је  Општинској управи Чајетина, захтев за издавање употребне дозволе за 

главну мерно регулациону станицу ''ЗЛАТИБОР-РУДИНЕ'', која је изграђена у 

насељеном месту Златибор, на катастарској парцели број 3987/3  КО Чајетина, заведен 

под бројем  ROP-CAЈ-4425-IUP-1/2017. 

              Уз захтев за издавање употребне дозволе, достављена је следећа 

документација: 

           - пројекат за извођење – пројекат система телеметрије, електро пројекат, главна 

свеска, грађевински пројекат, машински пројекат, са потврдом и овером инвеститора, 

стручног надзора и извођача радова да је изведено стање једнако пројектованом; 

           - извештај комисије за технички преглед, којим се утврђује да је објекат подобан 

за употребу, са предлогом за издавање употребне дозволе; 

           - доказ о уплати републичке таксе за подношење захтева и накнаде за Централну 

евиденцију; 

           -  закључак Владе Републике Србије број 312-6302/2013-1 од 14.октобра 

2013.године, потписан квалификованим електронским потписом; 

            - елаборат геодетских радова за ГМРС Златибор-Рудине (објекти, улазно-

излазни гасовод и електро каблови). 

                    

           Поступајући по захтеву овај орган је извршио проверу испуњености формалних 

услова за поступање по захтеву и утврдио да су формални услови из члана 43. 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

(''Службени гласник РС'', број 113/2015) испуњени.  

           Како је инвеститор уз захтев за издавање употребне дозволе, поднео сву 

потребну документацију из члана 42. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', број 113/2015 и 96/2016) и 

члана 158. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 

81/2009-испр., 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-

одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), решено је као у диспозитиву  

решења. 

           Административна таксa за подношење захтева наплаћена је у износу од 800 

динара на основу Закона о републичким административним таксама, Тарифни број 1 и 

165 (''Сл. гласник РС'', број 43/03, 51/03, 61/05......57/14 и 45/15) и накнада за централну 

евиденцију прописана Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге 

које пружа Агенција за привредне регистре (''Сл.гласник РС'', број 119/13, 138/14, 

45/2015 и 106/15) наплаћена је у износу од 2.000 динара. 

           Чланом 18. Закона о републичким административним таксама (''Службени 

гласник РС'' број 43/03, 51/03-испр., 61/05................93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15 и 

50/16) органи, организације и институције Републике Србије ослобађају се плаћања 

таксе.  

            ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: На ово решења може се изјавити жалба 

Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Организациона јединица 

у Ужицу, у року од 8 дана од дана евидентирања кроз ЦИС односно од дана 

објављивања. Жалба се подноси кроз Централни информациони систем за електронско 

поступање у оквиру обједињене процедуре. На жалбу се плаћа републичка 

административна такса у износу од 440,00 динара. 
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