РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
Градска Општина Гроцка
Управа градске управе
Одељење за грађевинско-урбанистичке и
комунално-стамбене послове
Број: ROP-GRO-21501-ISAW-1/2016
Дана: 02.09.2016.године
Гроцка
Одељење за грађевинско-урбанистичке и комунално-стамбене послове Управе градске
општине Гроцка, решавајући по захтеву Лоњак Добриле , чији је пуномоћник Никола Ђурић , за
издавање решења о одобрењу за извођење радова на уградњи унутрашњих гасних инсталација у
постојећи стамбени објекат, са КМРС, на основу чл. 145. Закона о планирању и изградњи („Сл.
гласник РС“ бр. 72/09, 81/09- исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука
УС, 50/2013-одлука УС, 98/13, 132/2014 И 145/2014), чл.28. и 29. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС", бр.113/2015) и чл.192
ЗУП-а ("Сл.лист СРЈ", бр.33/97 и 31/01 и "Сл.гласник РС", бр.30/2010), доноси
РЕШЕЊЕ
ОДОБРАВА СЕ Лоњак Добрили , извођење радова на уградњи унутрашњих гасних
инсталација у постојећи стамбени објекат, са КМРС, на кат.парц.бр. 5149/1 К.О. Врчин.
Укупна предрачунска вредност радова: 76.440,00 динара
Саставни део овог решења је:
Документација:
0. Главна свеска,бр.ИДП-З.01/16 од јула 2016.године: пројектант „ТЕРМО- ТЕХНИК“д.о.о.
Београд, ул. Анастаса Јовановића бр.3, главни пројектант: Александар Јевтић,дипл.инж.маш.
/лиценца бр. 330 0692 03,
6. Пројекат машинских исталација, ИДП-З.01/16 од јула 2016.године: пројектант „ТЕРМОТЕХНИК“д.о.о. Београд,ул. Анастаса Јовановића бр.3, одговорни пројектант: Александар
Јевтић,дипл.инж.маш./лиценца бр. 330 0692 03.
Инеститор је дужан да осам дана пре почетка изврођења радова поднесе овом органу пријаву
радова у складу са чланом 148. Закона о планирању и изградњи.
Радови се морају извести према важећим законским прописима, нормативима и стандардима,
чија је примена обавезна при извођењу ове врсте радова.
Образложење
Лоњак Добрила , поднела је дана 26.08.2016. године, преко пуномоћника Николе Ђурића
кроз Централни информациони систем за електронско поступање у оквиру обједињене
процедуре (ЦИС), под бројем ROP-GRO-21501-ISAW-1/2016, захтев за издавање решења за
извођење радова на уградњи унутрашњих гасних инсталација у постојећи стамбени објекат, са
КМРС, на кат.парц.бр. 5149/1 К.О. Врчин.
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Уз захтев је приложена потребна документација и то:
Идејни пројекат са главном свеском, ближе описан у диспозитиву решења;
Решење ЈП „Србијагас“ Нови Сад, 16-2/40 од 03.03.2016.године
Уговор о изградњи кућног гасног прикључка и обезбеђењу мерно регулационог сета за
објекат индивидуалног становања бр. 16-3/40 од 25.05.2016.године
Препис листа непокретности 5355 КО Врчин, из кога је утврђено да је подносилац захтева
власник кат.парц.бр. 5149/1 КО Врчин и да предметни објекат има одобрење за употребу,
Овлашћење Ов. бр.1477 од 25.07.2016.године
Овлашћење 1172 од 23.08.2016.године
Доказ о уплати прописаних такси и накнада.

Сходно члану 8ђ. Закона о планирању и изградњи, ово Одељење је утврдило да су испуњени
формални услови за поступање по захтеву и није се упуштало у оцену техничке документације,
нити је испитивало веродостојност документације која је достављена. У случају штете настале као
последица примене техничке документације, на основу које је издато ово решење, за коју се
накнадно утврди да није у складу са прописима и правилима струке, за штету солидарно одговарају
пројектант који је израдио и потписао техничку докуметацију и инвеститор.
Како је инвеститор уз захтев доставио одговарајуће право на земљишту у складу са чланом
135. Закона о планирању и изградњи, као и документацију прописану подзаконским актом којим се
уређује садржина техничке документације према класи и намени објекта, односно сву потребну
документацију прописану одредбама члана 145. Закона о планирању и изградњи, то је сходно чл.
29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, решено као у
диспозитиву.
Против овог решења може се изјавити жалба Секретаријату за инспекцијске послове градске
управе града Београда, Сектору за другостепени поступак и управно-правне послове за грађевинску
и урбанистичку инспекцију, у року од 8 дана од дана пријема истог, а преко овог Одељења
таксирана са 440,00 динара административне таксе.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Биљана Губеринић, дипл.инж.грађ.
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