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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД БЕПГРАД 
ГРАДСКА ППШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ 
Пдељеое за импвинскп-правне, грађевинске  
и кпмуналнп-стамбене ппслпве 

ROP-SAV-22576-ISAW-1/2016 
бр. 351-673/2016 
12.09.2016. гпдине 
Бепград, Кнеза Милпша бр. 69 

 
 

Одељеое за импвинскп-правне, грађевинске и кпмуналнп-стамбене ппслпве Градске ппщтине Савски 
венац у Бепграду, ппступајући пп захтеву инвеститпра Жељка Ппппвића из Бепграда, ул. Пивљанина 
Баје бр. 15, за издаваое рещеоа кпјим се пдпбрава извпђеое радпва на уградои унутращое гасне 
инсталације за пптребе стана бр. 1 , у стамбенпј згради за кплективнп станпваое у ул. Пивљанина Баје 
бр. 15 у Бепграду, на к.п. 21490/1, КО Савски венац,  на пснпву шл. 8ђ. и 145. Закпна п планираоу и 
изградои („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-oдлука УС и 50/13-
пдлука УС, 98/13-пдлука УС, 132/14 и 145/14), шл. 29. Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене 
прпцедуре електрпнским путем („Сл. гласник РС“ бр.113/2015), шл. 42. - 48. Правилника п садржини, 
нашину и ппступку израде и нашину врщеоа кпнтрпле технишке дпкументације према класи и намени 

пбјеката („Сл. гласник РС", бр. 77/2015), )  и шл. 17., 192. Закпна п ппщтем управнпм ппступку (''Сл. 
лист СРЈ'', бр. 33/97 и „Сл.гласник РС“ бр.30/10) дпнпси   

        
                             

Р Е Ш Е О Е 
 
 

ПДПБРАВА СЕ инвеститпру Жељку Ппппвићу (ЈМБГ 3103951710177) из Бепграда, ул. Пивљанина Баје 
бр. 15, ппднет прекп пунпмпћника Ивана Лабпвића из Бепграда, ул. Бпрхеспва бр. 18, за издаваое 
рещеоа за извпђеое радпва на уградои унутращое гасне инсталације за пптребе стана бр. 1 , у 
стамбенпј згради за кплективнп станпваое у ул. Пивљанина Баје бр. 15 у Бепграду, на к.п. 21490/1 КО 

Савски венац, пд кућнп мернп регулаципнпг сета КМРС-а (Г-4) дп пптрпщаша, у складу са технишкпм 
дпкументацијпм пверенпм пд стране главнпг прпјектанта Ивана Лабпвића, дипл. инж. мащ. Бр. 300 Е 
994 07. 
 
Предрашунска вреднпст радпва изнпси укупнп 44.684,55 динара. 
 
ПБАВЕЗУЈЕ СЕ инвеститпр да се приликпм извпђеоа радпва у свему придржава технишке 
дпкументације кпја је саставни деп пвпг рещеоа, важећих  закпнских прпписа, правила грађеоа, 
нпрматива и стандарда шија је примена пбавезна при извпђеоу пве врсте радпва. 
 
Инвеститпр је дужан да најкасније псам дана пре ппшетка извпђеоа радпва ппднесе Одељеоу за 
импвинскп-правне, грађевинске и кпмуналнп-стамбене ппслпве Градске ппщтине Савски венац у 
Бепграду пријаву радпва, изјаву инвеститпра п датуму ппшетка и рпку заврщетка извпђеоа радпва. 
 
Рпк за заврщетак радпва из ст. 1 дисппзитива пвпг рещеоа ппшиое да теше пд дана ппднпщеоа 
пријаве. 
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Прган надлежан за издаваое пвпг решеоа, не пдгпвара за ппдатке наведене у техничкпј 
дпкументацији кпја чини саставни деп пвпг решеоа, те у случају штете настале кап ппследица 
примене исте, за кпју се накнаднп утврди да није у складу са прпписима и правилима струке, за 
штету сплидарнп пдгпварају прпјектант кпји је израдип и пптписап техничку дпкументацију, и 
инвеститпр.  
 
 

П б р а з л п ж е о е 
 
Одељеоу за импвинскп-правне, грађевинске и кпмуналнп-стамбене ппслпве Градске ппщтине Савски 
венац у Бепграду ппднеп је захтев инвеститпр Жељкп Ппппвић из Бепграда, ул. Пивљанина Баје бр. 15, 
прекп пунпмпћника Ивана Лабпвића из Бепграда, ул. Бпрхеспва бр. 18, за издаваое рещеоа кпјим се 
пдпбрава извпђеое радпва на уградои унутращое гасне инсталације за пптребе стана бр. 1 , у 
стамбенпј згради за кплективнп станпваое у ул. Пивљанина Баје бр. 15 у Бепграду, на к.п. 21490/1, КО 
Савски венац,  а  прекп Централнпг инфпрмаципнпг система Aгенције за привредне регистре РС, 
евидентиран ппд ROP-SAV-22576-ISAW-1/2016 и заведен на писарници пвпг пргана управе дана 
06.09.2016.гпдине  ппд бр. 351-673/2016. 

 
Уз захтев је прилпжена следећа дпкументација: дпказ п уплаћенпј накнади за услуге Централне 
евиденције пбједиоене прпцедуре, дпказ п уплаћенпј републишкпј административнпј такси за израду 
рещеоа, Кппију плана и извпд из листа неппкретнпсти издати пд Републишкпг гепдетскпг завпда- 
Службе за катастар неппкретнпсти Савски венац, Идејни прпјекат и Главну свеску у pdf фпрмату, 
графишки деп идејнпг прпјекта и у dwg фпрмату, Рещеое ЈП Србијагас Нпви Сад - Сектпр дистрибуције 
РЈ дистрибуција гаса Бепград бр. 16-2/246 пд 25.07.2016. гпдине, Пптврда п прикљушеоу пбјекта ЈП 
Србијагас Нпви Сад - Сектпр дистрибуције РЈ дистрибуција гаса Бепград бр. 02-06/1836 пд 5.09.2016. 
гпдине, сагласнпст власника станпва за прикљушеое на гас и пунпмпћје Пппвпћ Жељка датп Ивану 
Лабпвићу из Бепграда, ул. Бпрхеспва бр. 18.  
 
Ппступајући пп ппднетпм захтеву утврђенп је следеће шиоенишнп стаое: 

 
Идејним прпјектпм предвиђена је уградоа унутращоих гасних инсталација за пптребе стана бр. 1, у 
стамбенпј згради за кплективнп станпваое  у  ул. Пивљанина Баје бр. 15 у Бепграду, на к.п. 21490/1 КО 
Савски венац у Бепграду, и тп пд кућнп мернп регулаципнпг сета КМРС-а (Г-4) дп пптрпщаша.  
 
Пргледпм Идејнпг прпјекта утврђенп је да је исти израђен пд стране „PMN“ дпп,  из Бепграда, ул. 
Јагпдинска бр. 2, бр.прпјекта: УГИ- 002-09/2016 пд 02.09.2016.гпдине, израђен и пверен пд стране 
пдгпвпрнпг и главнпг прпјектанта Главне свеске и Идејнпг прпјекта Ивана В. Лабпвића, дипл.инж.мащ. 
брпј лиценца 330 Е994 07. Идејни прпјекат и главна свеска су израђени у складу са шл. 42.-49. 
Правилника п садржини, нашину и ппступку израде и нашина врщеоа кпнтрпле технишке 
дпкументације према класи и намени пбјеката („Сл. гласник“ бр. 23/15) .  
 
Увидпм у Пптврду п прикљушеоу пбјекта у ул. Пивљанина Баје бр. 15 ст.1, у Бепграду, „Србијагас“-а из 
Нпвпг Сада брпј 02-06/1836 пд 05.09.2016. гпдине, пвп пдељеое је утврдилп да је пбјекат у ул. 
Пивљанина Баје бр. 15 стан 1, прикљушен на дистрибутивни гаспвпдни систем ЈП „Србијагас“-а. 
 
Одредбпм шлана 145. став. 2. Закпна п планираоу и изградои („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-
исправка, 24/11, 121/12, 42/13-oдлука УС и 50/13-пдлука УС, 98/13-пдлука УС, 132/14 и 145/14) 
прпписанп је да се рещеое п пдпбреоу извпђеоа радпва издаје инвеститпру кпји има пдгпварајуће 
правп у складу са шланпм 135. пвпг закпна, кпји дпстави идејни прпјекат у складу са ппдзакпнским 
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актпм кпјим се уређује садржина технишке дпкументације према класи пбјекта пднпснп технишки ппис 
и пппис радпва за извпђеое радпва на инвестиципнпм пдржаваоу, пднпснп уклаоаоу препрека за 
кретаое пспба са инвалидитетпм, а уредип је пднпсе са јединицпм лпкалне сампуправе у ппгледу 
дппринпса за уређиваое грађевинскпг земљищта и платип пдгпварајућу административну таксу.  
 
Овај прган управе је у ппступку спрпвпђеоа пбједиоене ппрцедуре, прибавип кппију плана парцеле 
издату пд РГЗ-Служба за катастар неппкретнпсти Савски венац бр.953-1-223/16 пд 31.05.2016.гпдине и 
препис листа неппкретнпсти брпј 2807, КО Савски венац,  брпј: 952-04-83/16 пд  08.09.2016. гпдине, на 
пснпву кпга је утврђенп да је у  В  листу – 2.деп: ппдаци п стану и ппслпвнпј прпстприји кап ппсебним 
делпвима зграде или  других грађевинских пбјеката и нпсипцима права на оима, кап власник стана бр. 
1  у приземљу у  ул. Пивљанина Баје бр. 15 у Бепграду, на к.п. 21490/1  КО Савски венац, уписан  
Жељкп Ппппвић из Бепграда, ул. Вељка Лукића Курјака бр. 16, са пбимпм удела 1/1. 
 
Имајући у виду да инвеститпр Жељкп Ппппвић из Бепграда, ул. Пивљанина Баје бр. 15, испуоава 
услпве за издаваое рещеоа кпјим се пдпбрава извпђеое радпва на уградои унутращоих гасних 
инсталација пд КМРС-а дп пптрпщаша, за  пптребе стана бр. 1  у приземљу у ул. Пивљанина Баје бр. 15, 
на к.п. 21490/1 КО Савски венац, у смислу пдредбе шлана 145. Закпна п планираоу и изградои (“Сл. 
гласник РС”, бр. 72/09 и 24/11..,50/13 Одлука УС, 132/14 и 145/14,) пдлушенп је кап у дисппзитиву. 
 
У складу са тар. бр. 9 Закпна п републишким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 
43/03….5/09, 93/12, 65/13 57/14, 45/15 и 83/15), наплаћене су таксе за издаваое рещеоа. 
 
Такпђе је пптребнп на рашун РГЗ-а Катастра неппкретнпсти Савски венац уплатити таксу за услугу за 
издати Препис листа неппкретнпсти у изнпсу пд 1011,00 динара на рашун 840-742323843-92 и РАТ 
Републишку административну таксу у изнпсу пд 300,00 динара на рашун 840-742221843-57 са ппзивпм 
на брпј 97-50016894. 
  
ППУКА П ПРАВНПМ СРЕДСТВУ: Прптив пвпг рещеоа мпже се изјавити жалба Секретаријату за 
инспекцијске ппслпве градске управе града Бепграда - Сектпр за другпстепени управни ппступак, у 
рпку пд 8 (псам) дана пд дана пријема пвпг рещеоа, а прекп пвпг Одељеоа, уз наплату лпкалне 
административне таксе у изнпсу пд 440,00 динара на рашун бр. 840-742251843-73, мпдел 97, ппзив на 
брпј 50-016, прималац бучет ГО Савски венац. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Дпставити:                                                                                                         НАЧЕЛНИК ПДЕЉЕОА 
- Жељкп Ппппвић из Бепграда,  
 прекп пунпмпћника Ивана Лабпвића из Бепграда,                     Неда Кажић, дипл.правник 
ул. Бпрхеспва бр. 18 
-Грађ. инспекцији ГО Савски венац. 
 
Пбрадили: 
 
Светлана Вучинић Чанкпвић, дипл. инж. арх. 
 
Маја Зечевић,дипл.правник 
 
 Леппсава Петрпвић, дипл. инж.арх. 


