РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Одељење за урбанизам и
комунално-грађевинске послове
Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре
тел. 011/8726-475; факс: 011/8721-165
Oбреновац ул. Вука Караџића бр. 74
Број предмета : ROP-OBR- 8467-ISAW-1/2016
ЗАВОДНИ БРОЈ: I-03 број 351 – 406/2016
12.05. 2016 године
Обреновац
Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење поступка
обједињене процедуре Управе ГО Обреновац, решавајући по захтеву ЈКП “ТОПЛОВОД“
Обреновац ул. Цара Лазара 3/1, поднетог преко овлашћеног лица Маријоле Јевтић, за
извођење радова на реконструкцији секундарне мреже категорије Г, класификационог броја
222 230 и изградњу типског топловодног прикључка категорије Г, класификационог броја 222
230, на основу члана чл. 145 Закона о планирању и изградњи /»Сл. гласник РС» бр. 72/09 и
81/09, 24/011,132/14 /, чл. 28 и 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем / „Сл. гласник РС“ бр. 113/15/, чл. 192 . Закона о општем управном поступку
( "Сл. лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01/, доноси
РЕШЕЊЕ
ОДОБРАВА СЕ инвеститору ЈКП „ТОПЛОВОД“ Обреновац из Обреновца, ул. Цара
Лазара бр.3/1, ПИБ 104764767, МБ 20233940, реконструкција секундарне топловодне
мреже на кат. парцелама бр. 406 и 407 КО Обреновац, и изградња типског топловодног
прикључка за објекат на кат. парцели број 406. КО Обреновац, категорије Г,
класификационoг броја 222 230, у свему према Идејном пројеку реконструкције
топловодне мреже и изградње топловодног пркључка који је израдило Јавно комунално
предузеће „Топловод“ Обреновац из Обреновца, ул. Цара Лазара 3/1, главни пројектант
је Маријола Јевтић, дипл.маш.инг. лиценца бр.330Е01106, који садржи Главну свеску ,
Пројекат конструкције и Пројекат машинских инсталација, одговорни пројектанти су
Љиљана Атлић, дипл.инг.грађ, лиценца бр.310483303 и Зоран Павловић, дипл.инг.маш,
лиценца бр.330Х37709.
Наведена пројектна дукументација – Идејни пројекат чини саставни део овог решења.
Инвеститор је дужан да овом органу пријави радове кроз ЦИС, најкасније 8 дана пре
почетка извођења радова
Образложење
Овом органу дана 06.05. 2016 године, обратило се ЈКП „ТОПЛОВОД“ Обреновац из
Обреновца, ул. Цара Лазара бр. 43/1, преко овлашћеног лица Маријоле Јевтић, захтевом за
одобравање извођења радова на реконструкцији секундарне топловодне мреже на кат.
парцелама бр.406 и 407 обе КО Обреновац и изградњу типског топловодног прикључка за

објекат на кат. парцели број 406 КО Обреновац, категорије Г , класификационог броја 222230
заведен под бројем ROP-OBR- 8467-ISAW-1/2016, ЗАВОДНИ БРОЈ : I-03 број 351 – 406/2016
Уз захев подносилац захтева је доставио:
- пуномоћје,
- доказ о уплати административне таксе ,
- доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање одобрења за извођење
радова ,
- локацијске услове издате од стране овог органа под бројем I-03 бр. 350-518/2015 од 04.02.
2016 године ,
- Идејни пројекат који је израдило ЈКП „Топловод“ Обреновац из Обреновца, главни
пројектант је Маријола Јевтић, дипл. инг. маш. лиценца бр. 330Е01106 који садржи : Главну
свеску, Пројекат конструкције и Пројекат машинских инсталација.
- Уговор закључен између ЈКП “Топловод“ Обреновац и Милоисављевић Милисава, власника
кп.бр.407 КО Обреновац, којим је дата сагласност за извођење наведених радова,
-Уговор закључен између ЈКП „Топловод“Обреновац и Зарковски Ћирка и Зарковски Софије,
сувласника кп.бр. 406 КО Обреновац.
Поступајући по поднетом захтеву утврђено је да су испуњени формални услови за даље
поступање по захтеву прописани Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем / „Сл. гласник РС“ број 113/15/, и Правилником о начину размене
докумената и поднесака електронским путем и форми у којој се достављају акта у вези са
обједињеном процедуром / „Сл. гласник РС“ бр. 113/15/.
У овој фази поступка овај орган је утврдио да је Идејни пројекат у складу са важећим
планским документом и издатим локацијским условима број I-03 бр.350-518/2015 од 04.02.
2016.године , издатим од стране овог органа.
Ценећи поднете доказе овај орган је утврдио да је захтев основан те је у смислу чл. 145 Закона
о планирању и изградњи и чл. 28 и 29. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем /»Сл. гласник РС» бр. 113/2015 / одлучио као у диспозитиву
овог решења.
Такса на решење наплаћена је у износу од 770,00 динара, по тар. бр. 165. Закона о
републичким административним таксама, ( "Сл. гласник РС", бр. 43/03 и 5/09, 70/011...45/015) .
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења, незадовољна странка може изјавити
жалбу Градском Секретаријату за имовинске и правне послове Градске Управе града Београда
у року од 8 дана од дана пријема истог, таксирану са 440,00 динара а преко овог органа.
Решење се доставља: Подносиоцу захтева- пуномоћнику, грађевинској инспекцији, архиви.
Обрадили:
Славица Кнежевић, дипл.правник
Златко Миловановић, дип.инг.арх.
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА,
Весна Ђоковић, дипл.просторни планер

