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Б А Ч 
 
 
                           
 Одељење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне послове, 
Општинска управа Бач, решавајући по захтеву ЈП “СРБИЈАГАС”, Нови Сад, матични број: 
20084600, за издавање употребне дозволе за дистрибутивну гасну мрежу насеља Бач и Мали 
Бач, на основу члана 8ђ. а у вези чланова 154. - 158. Закона о планирању и изградњи (“Сл. 
гласник РС” бр. 72/2009, 81/2009-испр.64/2010-одлука УС 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 
52/2013 одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), чланова 42. - 44.  Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем  (“Службени гласник РС”, бр. 
113/2015) и члана 210. Закона о општем управном поступку  (“Сл. лист СРЈ” бр. 33/97, 31/01 и “Сл. 
Гласник РС” бр. 30/10), д о н о с и: 
 
           З А К Љ У Ч А К  
 
 ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ЈП “СРБИЈАГАС”, Нови Сад, матични број: 20084600,   за издавање 
употребне дозволе за  дистрибутивну гасну мрежу насеља Бач и Мали Бач, због неиспуњености 
формалних усова за даље поступање по поднетом захтеву. 
 Овај Закључак производи правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10 (десет) 
дана од дана пријема истог, а најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана објављивања на 
интернет страници Општине Бач, не поднесе усаглашен захтев. 
 

 
      О б р а з л о ж е њ е  
 
 ЈП “СРБИЈАГАС”, Нови Сад, матични број: 20084600, поднело је овом Одељењу, кроз ЦИС,  
Захтев  за издавање употребне дозволе број ROP-BAC-9995-IUP-1/2016 дана 19.05.2016. године 
 
 Уз захтев за издавање употребне дозволе достављена је следећа документација: 
 

1. доказ о уплати републичке административне таксе, потписан квалификованим 
електронским потписом; 

2. Решење о водној потврди, број: 325-9/2015-IV-03 од 14.12.2015., издато од стране 
Општинске управе Бач, потписано квалификованим електронским потписом; 

3. Потврда, број: 351-56/2011-IV-05 од дана 26.05.2011. године, издата од стране 
Општинске управе Бач – Одељења за урбанизам и комунално стамбене послове, 
потписана квалификованим електронским потписом; 

4. Одлука о овлашћењима електронског потписивања докумената у обједињеној 



процедури, број: 0101/308 од дана 18.01.2016. године, донета од стране ЈП 
Србијагас, потписана квалификованим електронским потписом; 

5. Пројекат изведеног објекта за дистрибутивну гасну мрежу насеља Бач и Мали Бач, 
број: G-04/13, израђен од стране Гас инвест, ДОО, Београд, децембар 2013. године. 
Одговорни пројектант машинског дела пројекта Мирко Р. Аранђеловић, 
дипломирани машински инжењер, број лиценце: 330 1588 03; Одговорни 
пројектант за израду пројекта изведеног објекта доводни гасовод за насеља Бач, 
Вајска, Селенча и Бођани и мерно регулационе станице широке потрошње за 
насеља Бач, Вајска, Селенча и Бођани, Глигорије Ж Јанковић, дипл грађевински 
инжењер, број лиценце: 310 Н475 09, потписан квалификованим електронским 
потписом; 

6. Решење, број: 217-5468/15 од 20.05.2015. године, донето од стране МУП – Сектор 
за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Новом Саду, потписано 
квалификованим електронским потписом. 

 
 Разматрајући поднети захтев и приложену документацију, односно, испуњеност 
формалних услова за поступање по истом, а на основу члана 43. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем  (“Службени гласник РС”, бр. 113/2015), 
ово Одељење је утврдило да је надлежно за поступање по захтеву, да је  подносилац захтева 
лице које у складу са Законом може бити подносилац  захтева за издавање употребне дозволе, 
да је захтев поднет у прописаној форми и да садржи све прописане податке, али да уз захтев 
није поднета сва документација прописана  Законом о планирању и изградњи  (“Службени 
гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – 
одлука УС, 50/13 – одлука УС и 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и подзаконским актима. 
 
 Од стране овог Одељења утврђено је да уз захтев није поднета следећа документација: 

 Извештај комисије за технички преглед, којим се утврђује да је објекат подобан за 
употребу, са предлогом за издавање употребне дозволе; 

 Елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта; 

 Елаборат геодетских радова за подземне инсталације; 

 Доказ о о плаћању таксе за ЦЕОП; 

 Доказ о уплати општинске административне таксе. 
 

 
Надаље, увидом у Пројекат изведеног објекта, број: G-04/13, овај орган је утврдио следеће:  

 Пројектни задатак није потписан од стране инвеститора ЈП “Србијагас”, Нови Сад; 

 Образац изјаве није потписан од стране стручног надзора за грађевинске и машинске 
радове. 
 

 Сходно наведеном, на основу члана 8ђ.  Закона о планирању и изградњи и (“Службени 
гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – 
одлука УС, 50/13 – одлука УС и 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 44.  Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем  (“Службени гласник РС”, бр. 
113/2015) , ово Одељење је утврдилао да нису испуњени формални услови за даље поступање 
по захтеву, па је одлучено као у диспозитиву. 
 



 Овај Закључак не производи правно дејство уколико подносилац захтева у року од 10 
(десет) дана од дана пријема истог, а најкасније 30 (тридесет) дана од дана објављивања на 
интернет странции Општинске управе Бач, поднесе усаглашен захтев и отклони све недостатке. 
 
 Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног 
захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен  и поновног 
плаћања административне таксе и накнаде. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Закључка може се изјавити приговор 
Општинском већу општине Бач у року од 3 (три) дана од дана достављања.  
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