Република Србија
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
Општинска управа
Служба за урбанизам, еколошке и
имовинско-правне послове
Одсек за урбанизам и еколошке послове
Број: 351-353/15
Дана: 22.10.2015.год.
ВРЊАЧКА БАЊА
Крушевачка 17 тел: 036/611-209
Општинска управа, Служба за урбанизам, еколошке и имовинско-правне послове општине
Врњачка Бања, Одсек за урбанизам и еколошке послове општине Врњачка Бања, решавајући по захтеву
Купрешак Брана, на основу Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре ("Сл.гласник РС"
бр.22/2015) и чл. 145. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС'' бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/120-УС,
,24/11 и 132/14 и 145/14) доноси
РЕШЕЊЕ
ОДОБРАВА СЕ инвеститору Купрешак Брани извођење радова на извођењу радова
унутрашњих гасних инсталација у индивидуалном стамбеном објекту на к.п.бр1234/1 КО Врњачка Бања, у свему
према Главном пројекту унутрашњих гасних инсталација бр.01/145 урађеном од стране „W-ing Mont“ , одговорни
пројектант: Бобан Благојевић, дипл.инг.маш. – лиценца бр. 330 Е719 07. Са извештајем о извршеној техничкој
контроли урађен од стране ЕНЕРГООПТИМА одговорни пројектант Вулић радивоје д.и.м. бр.лиц.330 В821 05 из
Врњачке Бање.
Пројекат на основу кога се одобравају радови на изради унутрашњих гасних инсталација ,
саставни је део овог решења.
Обавезује се инвеститор да по завршетку свих радова предвиђених решењем и пројектом, као
и техничким условима за прикључење а у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр.72/09,
81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11132/14 и 145/14 ), поднесе захтев за технички преглед изведених радова .
Образложење
Купрешак Бране обратио се овој Служби захтевом за издававње решења којим се одобрава
извођење радова на изради унутрашњим гасним инсталацијама на к.п.бр1234/1 КО Врњачка Бања, ближе
описано у диспозитиву овог решења.
Уз захтев инвеститор је приложио:
- Главни пројекат унутрашњих гасних инсталација бр.01/145 урађеном од стране „W-ing Mont“ , одговорни
пројектант: Бобан Благојевић, дипл.инг.маш. – лиценца бр. 330 Е719 07..
- Доказ о легалности постојећег објекта Решење о употребној дозволи бр.351-168/09 од 03.08.2010.г
Технички услови :
-Итерклима д.о.о. бр.428/НБ од 22.09..2015.г.
- Сагласност Интерклима д.о.о. бр.С428/НБ од 29.09.2015.г.
Како је инвеститор уз захтев за издававње решења којим се одобрава извођење радова, поднео
сву потребну документацију сходно чл. 145. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС'' бр. 72/09, 81/09исправка, 64/120-УС, ,24/11 и 132/14 и 145/14, то је одлучено као у диспозитиву овог решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:Против овог решења допуштена је жалба Министарству грађевинарства , саобраћаја
и инфраструктуре РС Рашки округ Краљево, у року од 8 дана од дана пријема истог. Жалба се предаје преко ове
Службе, таксирана са 200,00 динара административне таксе.
Достављено:
- инвеститору, грађевинском инспектору, архиви
ОБРАДИЛА
Биљана Новоселац
ШЕФ СЛУЖБЕ,
Славица Стаменић

