
Република Србија

ГРАД ЛОЗНИЦА

ГРАДСКА УПРАВА

Одељење за планирање и изградњу

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање

Број: ROP-LOZ-8132-IUPH-13/2021

Заводни број: 351-1/2022 -V

Датум: 27.01.2022.године

Лозница , ул.Карађорђева бр.2

                        Градска управа Града Лозница – Одељење за планирање и изградњу поступајући по УСАГЛАШЕНОМ захтеву који је поднео „ECOMET
RECIKLAŽA" ДОО Лозница, из Лознице(Матични број правног лица 07121059,ПИБ 101190452), улица Јована Цвијића број 11,за издавање употребне
дозволе за изграђене инсталације компримованог природног гаса (МРС са мобилним складиштем и претакачким мостом), за потребе парне котларнице и
технолошких потрошача,на кп.бр.505 КО Зајача,а на основу чл.154. и 158. Закона о планирању и изградњи ( „Сл.глас.РС“,бр.72/09 , 81/09-исп. , 64/10-УС,
24/11, 121/12 , 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19,9/20 и 52/21 ) , Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Сл.гласник РС“, бр.68/19) , 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 ( „Сл.гласник РС“, бр.27/15 ,29/16 и 78/19 ) и члана 136. Закона о општем управном поступку ( „Сл.глас.РС“, бр.18/16 и 95/18 ) , доноси : 

Р Е Ш Е Њ Е

І.          ОДОБРАВА СЕ, инвеститору „ЕcoMet Reciklaža“ДОО Лозница, из Лознице(Матични број правног лица 07121059,ПИБ 101190452), улица Јована
Цвијића број 11, УПОТРЕБА  изграђених инсталација компримованог природног гаса (МРС са мобилним складиштем и претакачким мостом), за потребе
парне котларнице и технолошких потрошача,на кп.бр.505 КО Зајача у укупној површини парцеле од 7.225,00 м2; Мерно регулациона станица КПГ и
претакачки мост Q= 2x500=1000 m3/h;спратности приземље;бруто површине 80,00 м2; висине објекта 2,15м;категорије Г,класификационог броја 222100.
Предрачунска вредност радова је 11.515.916,00 динара .

-Радови на предметном објекту, изведени су од стране инвеститора, према Решењу о одобрењу за извођење радова из члана 145.Закона о планирању и
изградњи –  Број:ROP-LOZ-8132-ISAW-7/2021 Заводни број: 351-148/2021-V од 01.03.2021. године,издатом од стране Градске управе Града Лозница – Одељења
за планирање и изградњу.

 Саставни део овог решења су и :

●Елаборат геодетских радова за изведени објекат  и Елаборат геодетских радова за подземне инсталације 956-01-305-16998/2020 од 29.10.2020 године ,
урађен од „Геодет ДБ“ д.о.о. , Лозница , оверени од Рада С.Матића , дипл.инж.геод. , геодетска лиценца првог реда број: 01 0063 10 РГЗ.

II. Гарантни рок за опрему и постројења који су уграђени у објекат важе  према посебним прописима одредио произвођач опреме и постројења  , односно
које су , на основу тих посебних прописа , уговорили инвеститор и произвођач или испоручилац опреме и постројења.

 III.  У случају штете  настале као последица употребе објекта или примене тех.документације на основу које је издата ова употребна дозвола , а за коју
се накнадно утврди да није у складу са прописима и правилима струке , за штету солидарно одговарају  вршилац техничког прегледа и инвеститор. 
                                                                                    

                                                                                             О б р а з л о ж е њ е

Инвеститор, „ECOMET RECIKLAŽA" ДОО Лозница,ул Јована Цвијића, бр.11.,преко пуномоћника Јелене Весић,из Београда.поднео је овом Одељењу дана
31.12.2021. год.УСАГЛАШЕНИ захтев заведен под бројем ROP-LOZ-8132-IUPH-13/2021,Заводни број: 351-1/2022 -V, за издавање употребне дозволе за
изграђене инсталације компримованог природног гаса (МРС са мобилним складиштем и претакачким

мостом), за потребе парне котларнице и технолошких потрошача,на кп.бр.505 КО Зајача, у укупној површини парцеле од 7.225,00 м2; Мерно регулациона
станица КПГ и претакачки мост Q= 2x500=1000 3/h;спратности приземље;бруто површине 80,00 м2; висине објекта 2,15м;категорије Г,класификационог
броја 222100. Предрачунска вредност радова је 11.515.916,00 динара .

        Уз захтев за издавање употребне дозволе инвеститор је приложио следећу документацију у складу са важећим правилницима:

-Локацијске услове бр.ROP-LOZ-8132-LOCA-6/21;Заводни број:353-27/2021-V од 17.02. 2021. године;

-Решење о одобрењу за извођење радова из члана 145.Закона о планирању и изградњи –  Број:ROP-LOZ-8132-ISAW-7/2021, Заводни број: 351-148/2021-V од
01.03.2021. године.

-Пројекат за извођење-ПЗИ:

                  -0.Главну свеску из марта 2021год,урађену од стране ,,GasTeh'' ДОО ул.Краља Петра I бб Инђија, главни пројектант је Вања Грновић дипл.маш.инж.,

                             лиценца број 330 G981 08 Инжењерска комора Србије;

                 -2.1.Пројекат конструкције урађен од стране ,,GasTeh'' ДОО ул.Краља Петра I бб Инђија, одговорни пројектант је Зорић Рајко дипл.инж.грађ, лиценца 

                           број 311 2072 03 Инжењерска комора Србије;

               -4.Пројекат електроенергетских инсталација  урађен од стране ,,Beling'' ДОО, ул.5,бр16/1,Атеница,Чачак, одговорни пројектант је Благоје Стојковић

                         дипл.инж.ел., лиценца број 350 3801 03 Инжењерска комора Србије;  -6.Пројекат машинских инсталација,урађен од стране ,,GasTeh'' ДОО
ул.Краља

                         Петра I бб Инђија, главни пројектант је Вања Грновић дипл.маш.инж., лиценца број 330 G981 08 Инжењерска комора Србије;

               -Главни пројекат заштите од пожара,урађен од стране ,, LINS PROJEKT'' ДОО  Нови Сад,ул.Косовска 41.А ,одговорно лице Горан Павловић



Комисија образована наведеним решењем извршила је технички преглед изведених радова и Записник о извршеном техничком прегледу број: TK-12/2021, из
септембра 2021.године доставила овом Одељењу уз затев за издавање употребне дозволе .

Записником Комисије за технички преглед утврђено је : да нема примедби и недостатака на изведене радове , да је објекат безбедан и да се изведеним
радовима обезбеђује његово несметано коришћење ,   и да је  подобан за употребу и  предлаже се надлежном органу да изда употребну дозволу за предметни
објекат.                     

Из свега напред изложеног одлучено је као у диспозитиву решења , а сходно члановима 154. и 158. Закона о планирању и изградњи ( „Сл.гласник РС“, бр.72/09
, 81/09-ис. , 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 , 9/20 и 52/21 ) , Правилнику о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем ( „Сл.гласник РС“,бр.68/19 ) , Правилнику 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“, бр.27/15 , 29/16 и 78/19 ) и члану 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр.18/16 и
95/18 ).

Локална административна такса и накнада за ЦЕОП за издавање овог решења наплаћене су у износу од: 35,20 динара + 2.000,00 динара .

Републичка административна такса за подношење захтева и издавање овог решења , у складу са Законoм о републичким административним таксама ( „Сл.гласник
РС“, бр.43/03, 51/03, 61/05, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12,65/13, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18-исп. , 50/18, 38/19, 98/20 и 62/21 ) , наплаћене су у износу од : 19.750,00 динара.

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ :

Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства , саобраћаја и инфрастуктуре РС-Колубарски упр.округ у Ваљеву у року од 8 (осам)
дана од дана пријема истог.

Жалба се предаје преко овог Одељења , путем ЦИС-а , са плаћеном наканадом за услуге ЦЕОП и са уплатом наиме таксе у износу од 490,00 динара на жиро рачун
број: 840-742221843-57 , позив на број: 97 , 18-059 , Буџет РСи 310,00 динара на жиро рачун број: 840-742341843-24 , позив на број: 97 , 18-059 , приходи Градске
управе Града Лознице .

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ:

Славица Николић-Санадер ,дипл.инг.арх

                    

ШЕФ ОДСЕКА

Весна Стефановић , дипл.инж.грађ.   

                                                                                                                                     НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                              Владан Трипковић, дипл. пр.планер

 

 

Достављено:

-подносиоцу захтева

-у списе

                       дипл.маш.инж., лиценца број 330 1582 03 Инжењерска комора Србије, број уверења 07 број 152-1-1513/12;

-Сагласност 09.33.број 217-3282/21-1 од 23.03.2021 године  МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА - Сектора за ванредне ситуације Одељење за
ванредне ситуације у Шапцу, ул.Господар Јевремова бр.4 Шабац, на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара.

-Решење МУП-а, под 09.33 број 217-15017/21-1 од 05.11.2021 МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА - Сектора за ванредне ситуације, Одељења за
ванредне ситуације у Шапцу, ул.Господар Јевремова бр.4 Шабац, ДА СУ СПРОВЕДЕНЕ  МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА предвиђене  техничкком
документацијом на коју је прибављена сагласност Решењем 09.33.број 217-3282-1 од 23.03.2021 године 

-Елаборат геодетских радова за изведени објекат  и Елаборат геодетских радова за подземне инсталације 956-01-305-16998/2020 од 29.10.2020 године ,
урађен од „Геодет ДБ“ д.о.о.,Лозница , оверен од Рада С.Матића , дипл.инж.геод. , геодетска лиценца првог реда број: 01 0063 10 РГЗ;

-ОБАВЕШТЕЊЕ  Сектора за катастар  непокретности Одељење за катастар водова Ваљево број:956-03-305-18/2022 од 06.01.2022 год. да Елаборат
геодетских радова израђен од стране Геодетске радње „ГЕОДЕТ ДБ“ Д.О.О Мали Зворник, прегледан  сходно одредбама члана 148. став 3. Закона о државном
премеру и катастру („Службени гласник РС“, бр. 72/19, 18/10, 65/13, 15/15, 96/15, 47/17, 113/17 и 41/18)  и утврђено да нема недостатака.

-Изјава   да је изведено стање објекта једнако пројектованом стању дата од стране: инвеститора-„ECOMET RECIKLAŽA" ДОО Лозница,ул Јована Цвијића,
бр.11,одговорног лица Ђорђа Мићића,директора;надзорног органа-за конструкцију: Данила Марковића,дипл.инг.грађ.лиценца бр.310 1379 03, надзорног органа-за
електроинсталације: Живка Даниловића,дипл.инг.ел.лиценца бр.450 К585 17, надзорног органа-за машинске инсталације  Александра
Стојановића,дипл.инг.маш.лиценца бр.430 D337 09, и одговорног извођача радова- грађевинске радње Лозница "Dušan Antić,pr ",одговорног лица, Душана
Антића.

-Пуномоћје за подношење захтева дато од стране инвеститора, на име Јелене Весић,из Београда, од 03.12.2021.год.

           Инвеститор је,Одлуком бр.1166/04/21 од 27.04.2021.год.,одредио за вршиоца техничког прегледа фирму  „КBV Datacom' ' d.o.o.Нови
Београд,ул,Владимира Поповића бр.6,а иста је Решењем именовала Комисију за технички преглед у следећем саставу:

         -Мила Богдановић,дипл.инж.маш. председник комисије -  лиценца,бр.330 7574 04 и лиценца бр.430 8296 05

         -Владимир Галић,дипл.инж.арх.члан -  лиценца,бр.300 3516 03; лиценца бр.381 1412 15  и лиценца бр.400 6653 04;

        -Јелена Васић,дипл.инж.ел.члан-   лиценца,бр.; лиценца бр.350 F653 07;  лиценца бр.351 N614 14;;  лиценца бр.381 0427 12  и лиценца  бр.450 E793 10;

 



-регистратору на увид

-грађевинској инспекцији
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