
Република Србија

ГРАД ЛОЗНИЦАГРАДСКА УПРАВА

Одељење за планирање и изградњу

Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање

Број: ROP-LOZ-14695-IUP-6/2021

Заводни број: 351-1339/2021-V

Датум:02.11.2021.године

Лозница , ул.Карађорђева  бр.2 

             Одељење за планирање и изградњу Градске управе града Лознице, решавајући по захтеву ЈП„ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА”Лозница, (Матични број правног лица,07168861;ПИБ 101188448), преко овлашћеног лица Жељка Марјановића из
Лознице, за издавање употребне дозволе за изведене радове из члана 145.Закона о планирању и изградњи –доградњa цевовода јавне
канализације отпадних вода у Лозници - фекални канализациони колектор у делу Партизанске улице на к.п. број: 5501/1 и 8177/1 КО
Лозница, а на основу чланова 154. и 158. Закона о планирању и изградњи ( „Сл.гласник 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 и 9/20 ), 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.гласник РС“, бр.18/16 и 95/18 ), доноси:

 

Р Е Ш Е Њ Е

І.          ОДОБРАВА СЕ, инвеститору ЈП "Водовод и канализација" Лозница, улица Георгија Јакшића број 9, (Матични број правног лица
07168861;ПИБ 101188448), УПОТРЕБА изведених радова из члана 145.Закона о планирању и изградњи,  дограђеног и  реконструисаног
фекалног колектора  у делу Партизанске улице на к.п. број: 5501/1 и 8177/1 КО Лозница, за потребе прикључења пословно-стамбеног
објекта на к.п.5396 КО Лозница; укупна дужина цевовода: 31,21 м, категорија објекта: Г, класификациона ознака: 222312 - Jaвна
канализациона мрежа - канализациони колектори. Прикључак на постојећу изграђену канализациону мрежу у улици Саве Ковачевића.
Предрачунска вредност радова је 548.776,75 динара без ПДВ-а.

II.         Радови на предметном објекту, изведени су од стране инвеститора,на основу:

-Локацијских  услова бр. ROP-LOZ-14695-LOCH-2/2021 Заводни број: 353-218/2021-V од 24.06.2021. године издати од Одељења за
планирање и изградњу Градске управе Града Лознице ;

-Решења о одобрењу извођења радова Број: 351-607/2021- V од 31,05,2021.год. издата од стране ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ,
Одељење за планирање и изградњу одсек за спровођење обједињене процедуре и планирања

-Пријаве почетка извођења радова Број: 351-675/2021- V од 14.06.2021.год. издата од стране ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ,
Одељење за планирање и изградњу одсек за спровођење обједињене процедуре и планирања

 

Саставни део овог решења  је  и :

● Елаборат геодетских радова за подземне инсталације, израђен од стране бироа за геодезију и пројектовање ''ГЕОПРЕМЕР МСЦ'' Лозница
од 30,09,2021.године где је одговорно лице Мирко Страиловић инж.геодезије

 Гарантни рок за изведене радове је 2 године.

  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 ЈП„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”Лозница, (Матични број правног лица,07168861;ПИБ 101188448), поднео  је захтев
преко овлашћеног лица Жељка Марјановића,из Лознице, овом Одељењу,путем ЦЕОП-а,број:ROP-LOZ-14695-IUP-6/2021,Заводни број: 351-
1339/2021-V ,дана 21.10.2021.године, Одељењу за планирање и изградњу Градске управе Лозница, за издавање употребне дозволе, за
 изведене радове из члана 145.Закона о планирању и изградњи – дограђени и  реконструисани фекални колектор  у делу Партизанске
улице на к.п. број: 5501/1 и 8177/1 КО Лозница, за потребе прикључења пословно-стамбеног објекта на к.п.5396 КО Лозница; укупна
дужина цевовода: 31,21 м, категорија објекта: Г, класификациона ознака: 222312 - Jaвна канализациона мрежа - канализациони колектори.
Прикључак на постојећу изграђену канализациону мрежу у улици Саве Ковачевића. Предрачунска вредност радова је 548.776,75 динара без
ПДВ-а.

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



-ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ: „Инград енерго"д.о.о., Лозница , Одговорни лице пројектанта Никола Максимовић дипл.инж.грађ 314 Г633 08
и  одговорни пројектант: Јошић Драган;

-РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ЗА ГРАДЊУ: број 351-607/2021- V од 31,05,2021.год. издата од стране ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ,
Одељење за планирање и изградњу одсек за спровођење обједињене процедуре и планирања;

-ПОТВРДА О ПРИЈАВИ ПОЧЕТКА ГРАЂЕЊА: број 351-675/2021- V од 14.06.2021.год.

-ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА: G.P. EUROIMPEX doo Лозница ул. Јована Цвијића бр.12. Одговорно лице пројектанта Драган
Баровић, дипл.инж.грађ, Директор и Одговорни пројектант: Никола Л. Максимовић дипл.инж.грађ. бр. Лиценце: 314 Г 633 08 ;

-УГОВОР О ИЗГРАДЊИ НЕДОСТАЈУЋЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ закључен између ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
ЛОЗНИЦА и МИЛОМИР МИЛОВАНОВИЋ ИЗ ЛОЗНИЦЕ ПЛОЧА ББ ЈМБГ 2901966773612 од 07,06,2019 год И УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ
РАДОВА закључен између Наручиоца: МИЛОМИР МИЛОВАНОВИЋ ИЗ ЛОЗНИЦЕ ПЛОЧА ББ ЈМБГ 2901966773612 И Ивођача: ГП
''ЕУРОИМПЕКС'' ЛОЗНИЦА од 01.09.2021.године;

-РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОРАНА Саша Ђунић дипл.инж.грађ, лиценца бр 414 Е99010, запослен кој инвеститора ЈП
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЛОЗНИЦА , заводни број 1111/1 од 03,09,2021год;

-ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ ППканализационих цеви за уличну канализацију Φ200 крутости SN-8 издат од стране ''Институт ИМС
''ад Београд број ДСМ 050/16 из априла 2016 године;

-ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ бетонских армираних поклопних прстенова Ø1300/625/200мм издат од стране ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ
АД БЕОГРАД ЗАВОД ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАТЕРИЈАЛЕ, број 1379/19од 16,03,2019 године;

-ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ шахт поклопаца са рамом издат од стране ''Институт ИМС ''ад Београд број ИКХ 1305/19 из матра 2019
године;

-Извештај о извршеном хидрауличком испитивању канализационе мреже на водонепропусност (Ш1-Ш3;)

-ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК од 07,03,2021.године (ЛИСТ 1), до 16,09,202 год.(ЛИСТ 9);

 

БАВЕШТЕЊЕ број:  956-03-305-1602/2021 од 29.10.2021 год.које је дао Републички
геодетски

 Завод- Сектор за катастар непокретности Одељење за катастар водова Ваљево, да је Елаборат геодетских радова израђен од стране
ГЕО ПРЕМЕР МС Крупањ, 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 је да нема недостатака.

-ИЗЈАВА ИНВЕСТИТОРА, СТРУЧНОГ НАДЗОРА И ИЗВОЂАЧА РАДОВА да је изведено стање једнако пројектованом: Инвеститор
ЈП„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”Лозница, одговорно лице / заступник: Жељко Марјановић,из Лознице; Стручни надзор- Саша Ђунић
дип.инг.грађ. лиценца бр: 414 Е99010; Извођач: ГП ''ЕУРОИМПЕКС'' ЛОЗНИЦА одговорно лице / заступник: Никола Максимовића
дипл.инж.грађ. лиценца бр: 414 С94508.

Oдлуком инвeститoрa за вршење техничког прегледа одређена је “ЕСТЕ ГРАДЊА” доо Лозница, а иста је 14.10.2021. године формирала
комисију за технички пријем објекта у саставу:

1. ТРИПКОВИЋ ЗОРАН,  дипл.инж.грађ............................... лиценца број 314 4262 03,

Комисија ј е извршила  технички преглед предметних изведених радова и Записник о извршеном техничком прегледу доставила овом
Одељењу уз захтев за издавање употребне дозволе.

Записником Комисије за технички преглед утврђено је : да су изведени радови у свему према Решењу о о грађевинској дозволи ,да
нема примедби и недостатака на изведене радове , да је објекат  након изведених радова безбедан и да се изведеним радовима
обезбеђује његово несметано коришћење , и да је објекат након изведених  предметних радова подобан за употребу и предлаже
надлежном органу да изда употребну дозволу.

Из свега напред изложеног одлучено је као у диспозитиву решења , а на основу чланова 154. и 158. Закона о планирању и изградњи (
„Сл.гласник 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 и 9/20 ),
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.гласник РС“, бр.18/16 и 95/18 ).

                       Накнада за ЦЕОП за издавање овог решења наплаћена је у износу од : 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 и 3/18-исп. , 50/18 и
38/19 ) , 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 управни округ у
Ваљеву у року од 8 ( осам ) дана од дана пријема истог, преко овог Одељења.



Жалба се предаје преко овог Одељења са уплатом,путем ЦЕОПа, на име таксе у износу од 480,00 динара на жиро рачун број 840-742221843-57
позив на број 97 18-059 буџет РС и 200,00 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                                                                                      НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Весна Стефановић , дипл.грађ.инж.                                                     Владан Трипковић,дипл.пр.планер

 

Достављено :

- подносиоцу захтева ,

- у списе предмета , - грађевинској инспекцији ,

- имаоцима јавних овлашћења ,

- надлежној служби ради објављивања на интернет страници надлежног
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