Република Србија

ОПШТИНА ПОЖЕГА
Oпштинска управа
Одељење за урбанизам,
грађевинарство,
стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине
Број предмета: ROP-POZ-8948-IUP-2/2019
Заводни број: 03 бр. 351-444/2019
06.11.2019.године
Пожега
Општинска управа Пожега, Одељење за урбанизам, грађевинарство,
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, поступајући по
захтеву инвеститора Месне заједнице Каленићи, општина Пожега, за
издавање употребне дозволе за употребу и коришћење изграђеног система за
водоснабдевање Каленића са регионалног система „Рзав“, преко кат. парцела
број: 1854/2, 1809, 2697, 1772, 1785, 1781, 1775, 1774/3, 1774/2, 1774/1, 2713/1
све у К.О. Засеље, и кат. парцела број: 1424/1, 1419/1, 1429/4, 1418, 1417, 1412,
1411/1, 1411/2, 1549/1, 1390/1, 1402, 1405/1, 1566/1, 1401, 323/4, 1547, 204,
209/2, 192/3, 141, 190/5, 198/2, 189/1 све у К.О. Каленићи, на основу члана 158.
став 2. 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, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и
37/19-др.закон) и члана 45. став 1. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број
68/2019), доноси:

Р Е Ш Е Њ Е
1. УСВАЈА СЕ захтев инвеститора Месне заједнице Каленићи, општина
Пожега, матични број: 07112742, ПИБ: 101006445, па се издаје УПОТРЕБНА
ДОЗВОЛА за употребу и коришћење изграђеног система за водоснабдевање
Каленића са регионалног система „Рзав“, преко кат. парцела број: 1854/2,
1809, 2697, 1772, 1785, 1781, 1775, 1774/3, 1774/2, 1774/1, 2713/1 све у К.О.
Засеље, и кат. парцела број: 1424/1, 1419/1, 1429/4, 1418, 1417, 1412, 1411/1,
1411/2, 1549/1, 1390/1, 1402, 1405/1, 1566/1, 1401, 323/4, 1547, 204, 209/2,
192/3, 141, 190/5, 198/2, 189/1 све у К.О. Каленићи.
2. Саставни део ове употребне дозволе је извештај комисије за технички
преглед изведених радова на систему за водоснабдевање из октобра 2019.
године, којим се потврђује да је изградња система за водоснабдевање
изведена у складу са пројектном документацијом и решењем о грађевинској
дозволи, са предлогом да се изда употребна дозвола за употребу и
коришћење изграђеног система за водоснабдевање, као и технички извештај
о геодетском снимању водова од 22.12.2018. године, урађен од стране ГА
„ГЕОПројект“ из Ариља.

Образложење
Општинској управи Пожега, Одељењу за урбанизам, грађевинарство,
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, поднео је захтев
инвеститор Месна заједница Каленићи, општина Пожега, преко пуномоћника
Јоковић Наташе из Београда, тражећи да се изда употребна дозвола за
употребу и коришћење изграђеног система за водоснабдевање Каленића са
регионалног система „Рзав“, преко кат. парцела број: 1854/2, 1809, 2697, 1772,
1785, 1781, 1775, 1774/3, 1774/2, 1774/1, 2713/1 све у К.О. Засеље, и кат.
парцела број: 1424/1, 1419/1, 1429/4, 1418, 1417, 1412, 1411/1, 1411/2, 1549/1,
1390/1, 1402, 1405/1, 1566/1, 1401, 323/4, 1547, 204, 209/2, 192/3, 141, 190/5,
198/2, 189/1 све у К.О. Каленићи.
Захтев је примљен у ЦИС-у дана 04.11.2019. године и заведен је под
бројем ROP-POZ-8948-IUP-2/2019. Предмет је заведен у Општинској управи
Пожега, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине дана 04.11.2019. године под бројем 351444/2019.
Уз захтев за издавање употребне дозволе, инвеститор је овом органу
доставио следећу документацију:
-доказ о уплати накнаде за ЦЕОП,
-технички извештај о геодетском снимању водова од 22.12.2018. године,
урађен од стране ГА „ГЕОПројект“ из Ариља,
-извештај комисије за технички преглед изведених радова на систему за
водоснабдевање из октобра 2019. године, којим се потврђује да је изградња
система за водоснабдевање изведена у складу са пројектном документацијом
и решењем о грађевинској дозволи, са предлогом да се изда употребна
дозвола за употребу и коришћење изграђеног система за водоснабдевање,
-пројекат изведеног објекта бр.0-725/19/1 из јула 2017. године, који се
састоји од главне свеске и пројекта хидротехничких инсталација, урађен од
стране пројектанта Агенције за инжењеринг и пројектовање „Хидро-Термика“
из Лучана, са одговорним пројектантом Јоковић Наташом, дипл. грађ. инж. бр.
лиценце 313 4653 03.
Ради утврђивања подобности за употребу и коришћење изграђеног
система за водоснабдевање Каленића са регионалног система „Рзав“,
инвеститор је поверио послове техничког прегледа изведених радова
двочланој комисији коју чине Милински Светлана, дипл. грађ. инж. број
лиценце 314 А 958 05, и Ристановић Бранислав, дипл. инж. ел. број лиценце
350 2184 03.
Комисија за технички преглед у наведеном саставу је извршила
технички преглед изведених радова на изградњи система за водоснабдевање
Каленића са регионалног система „Рзав“ октобра 2019. године, те је извештај
комисије за технички преглед изведених радова на изградњи система за
водоснабдевање саставни део техничке документације.
Вршилац техничког прегледа је утврдио да су изведени радови на
изградњи система за водоснабдевање Каленића са регионалног система
„Рзав“, преко кат. парцела број: 1854/2, 1809, 2697, 1772, 1785, 1781, 1775,
1774/3, 1774/2, 1774/1, 2713/1 све у К.О. Засеље, и кат. парцела број: 1424/1,
1419/1, 1429/4, 1418, 1417, 1412, 1411/1, 1411/2, 1549/1, 1390/1, 1402, 1405/1,
1566/1, 1401, 323/4, 1547, 204, 209/2, 192/3, 141, 190/5, 198/2, 189/1 све у К.О.
Каленићи, подобни за употребу, јер су изграђени у складу са издатим
решењем о грађевинској дозволи, техничком документацијом, као и у складу
са важећим прописима, стандардима, и техничким нормама и нормама

квалитета које важе за поједине врсте радова, односно материјала, опреме и
инсталација.
Решењем овог органа од 06.04.2017. године, број предмета ROP-POZ8948-CPI-1/2017, заводни број 03 бр. 351-102/2017 инвеститор није обавезан
да уплати допринос за уређење грађевинског земљишта. Сходно наведеном,
овај орган није прибављао потврду Одељења за инвестиције, јавне набавке и
развојне пројекте Општинске управе Пожега о коначном обрачуну доприноса,
на основу кога би утврдио да ли је инвеститор у целости измирила плаћање
доприноса за изграђени систем за водоснабдевање Каленића са регионалног
система „Рзав“.
Пошто је техничким прегледом утврђено да су изведени радови на
изградњи система за водоснабдевање Каленића са регионалног система
„Рзав“, преко кат. парцела број: 1854/2, 1809, 2697, 1772, 1785, 1781, 1775,
1774/3, 1774/2, 1774/1, 2713/1 све у К.О. Засеље, и кат. парцела број: 1424/1,
1419/1, 1429/4, 1418, 1417, 1412, 1411/1, 1411/2, 1549/1, 1390/1, 1402, 1405/1,
1566/1, 1401, 323/4, 1547, 204, 209/2, 192/3, 141, 190/5, 198/2, 189/1 све у К.О.
Каленићи, подобни за употребу, пошто је подносилац захтева доставио сву
потребну документацију, као и доказ о уплати накнаде за ЦЕОП, као и пројекат
изведеног објекта са потврдом и овером да је изведено стање једнако
пројектованом, то је захтев усвојен и донето је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се
изјавити жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Републике Србије – Златиборски управни округ Ужице у року од 8 дана од
пријема решења. Жалба се предаје електронски преко централног
информационог система и за исту се плаћа административна такса у износу
од 480,00 динара на рачун Буџет Републике Србије, број рачуна: 840742221843-57, модел: 97, позив на број: 49-081.
РУКОВОДИЛАЦ,
Нада Красић, д.п.п.

