
                           

 

 

Р е п у б л и к а       С р б и ј а 

ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН 

Одељење за грађевинско-комуналне послове 

Одсек зa  инвестиције 

Број: 351-241/15 

13.03.2015. године 

Земун, Магистратски трг бр.1 

 

 

 Одељење за грађевинско-комуналне послове општине Земун, Одсек за  

инвестиције, решавајући по захтеву инвеститора Габоров Слободана из Земуна, ул. Др 

Недељка Ерцеговца бр. 20, за издавање одобрења за извођење унутрашње гасне 

инсталације за прикључење на дистрибутивну гасну мрежу стамбеног објекта означеног 

бројем 1 на копији плана парцеле, спратности П у ул. Др Недељка Ерцеговца бр. 20, у 

Земуну на катастарској  парцели  бр. 1616 к.о. Земун, на основу чл. 145. Закона о 

планирању и изградњи (Сл. Гласник РС бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 и 145/2014), и 

чланова 265, 266, 267, 268, 271 и 272 Закона о енергетици (Сл. Гласник РС бр. 145/2014) и 

чл.192. Закона о општем управном поступку («Сл. Гласник РС » бр. 55/96, 59/96 и 30/2010) 

доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

 

 

ОДОБРАВА СЕ  инвеститору  Габоров Слободану из Земуна, ул. Др Недељка Ерцеговца 

бр. 20, извођење Кућног гасног прикључка и Унутрашње гасне инсталације за прикључење 

на дистрибутивну гасну мрежу стамбеног објекта означеног бројем 1 на копији плана 

парцеле, спратности П у ул. Др Недељка Ерцеговца бр. 20, у Земуну на катастарској  

парцели  бр. 1616 к.о. Земун, у свему према Главном пројекту урађеном од стране 

предузећа «EnergoTim» д.о.о. из Београда, одговорни пројектант је Бериша Саша д.м.и. 

лиценца бр. 330 D056 06. 

             Обавезује се инвеститор да радове изведе сагласно важећим законским прописима, 

нормативима и стандардима чија је примена обавезна при извођењу ове врсте радова. 

             Радови ће се започети по добијању решења о одобрењу за извођење радова. 

             По завршеном извођењу ових радова предвиђених пројектном документацијом 

инвеститор је дужан да поднесе захтев за технички преглед објекта. 

Предрачунска вредност радова је: 137.700,00 динара.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 
Инвеститор Габоров Слободан из Земуна, ул. Др Недељка Ерцеговца бр. 20 поднео 

је дана 10.03.2015. године захтев овом Одељењу за издавање одобрења за извођење 

унутрашње гасне инсталације за прикључење на дистрибутивну гасну мрежу стамбеног 

објекта означеног бројем 1 на копији плана парцеле, спратности П у ул. Др Недељка 

Ерцеговца бр. 20, у Земуну на катастарској  парцели  бр. 1616 к.о. Земун. 

   
Уз захтев инвеститор је приложио: 

 

1. Главни пројекат је урадило предузеће « EnergoTim » д.о.о. из Београда, 

одговорни пројектант је Бериша Саша д.м.и. лиценца бр. 330 D056 06; 

2. Елаборат о извршеној техничкој контроли главног пројекта урадило је 

предузеће « ThermoLine » д.о.о. из Београда, одговорни вршилац техничке 

контроле је Бјелајац Војислав д.м.и. лиценца бр. 330 1563 03; 



3. Копија плана парцеле издатa од стране РГЗ - Служба за катастар 

непокретности Земун бр. 953-1/2014-1336 од 26.12.2015. године; 

4. Извод из листа непокретности бр. 8828, издат од стране РГЗ - Служба за 

катастар непокретности Земун, под бр. 952-1/2014-6667 од 26.12.2014. 

године;  

5. Решење о одобрењу за прикључење на дистрибутивни гасоводни систем 

објекта за индивидуално становање – приватне куће у Земуну издато од 

стране предузећа «СРБИЈАГАС» под бројем 15-2/6 од 13.02.2015. године; 

6. Фотокопија Решења Четвртог општинског суда у Београду о оставини иза 

покојне Габоров Иванке издатог под бројем V-O-2010/07 од дана 28.06.2007. 

године, оверена од стране Одељења за општу управу ГО Земун дана 

18.04.2008. године под бројем 8336/2008;  

7. Фотокопија Решења Трећег основног суда у Београду о оставини иза покојног 

Микља Живојина издатог под бројем 4.O-1906/14 од дана 12.06.2014. године; 

8. Сагласност  Микља Далибора сувласника породичне стамбене зграде у 

Земуну у улици Др Недељка Ерцеговца бр. 20 дата Габоров Слободану да 

изради гасни прикључак, оверена од стране  Одељења за општу управу ГО 

Земун дана 02.02.2008. године под бројем 390/2015; 

9. Сагласност  Микља – Берти Сунчице сувласника породичне стамбене зграде 

у Земуну у улици Др Недељка Ерцеговца бр. 20 дата Габоров Слободану да 

изради гасни прикључак, оверена од стране  Генералног конзулата РС у 

Франкфурту дана 12.02.2015. године под бројем 613/15 KS 0500. 

 

 

На основу свега напред изложеног, и извештаја службеног лица  овог Одељења  од 

11.03.2015. године, утврђено је да су испуњени услови прописани 145. Закона о планирању 

и изградњи ,те је одлучено као у диспозитиву овог решења. 

 

Републичка  административна такса на ово решење наплаћена је у износу од 680,00 

динара. 

 

Против овог решења дозвољена је жалба Градском секретаријату за имовинско-

правне послове и грађевинску инспекцију града Београда у року од 8 дана од дана пријема 

овог решења, а преко  овог Одељења. На жалбу се плаћа такса у износу од 380,00 динара.  

 

Решено у Одељењу за грађевинско-комуналне послове општине Земун, дана 

11.03.2015. године, под бр. 351-241/15. 

 

Решење доставити: инвеститору и грађевинској инспекцији. 

     

 

обрађивачи  

Ненад Галић  д.и.м. 

Бранислав Хрњак дипл. правник 

 

 

                                                                                           НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

                                                                                          Снежана Ковачевић, д.и.а. 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

И з в е ш т а ј 

 по предмету бр. 351-241/15 

13.03.2015. 

 

 

Са техничке стране може се издати решење о одобрењу за извођење радова 

унутрашње гасне инсталације по захтеву  инвеститора  Габоров Слободана из Земуна, ул. 

Др Недељка Ерцеговца бр. 20, поднетог дана 10.03.2015. године, под бројем  351-241/15, за 

прикључење  на дистрибутивну гасну мрежу стамбеног објекта означеног бројем 1 на 

копији плана парцеле, спратности П у ул. Др Недељка Ерцеговца бр. 20, у Земуну на 

катастарској  парцели  бр. 1616 к.о. Земун. 
 

-  Главни пројекат је урадило предузећe « EnergoTim » д.о.о. из Београда, 

одговорни пројектант је Бериша Саша д.м.и. лиценца бр. 330 D056 06; 

-   Елаборат о извршеној техничкој контроли урадило је предузеће « ThermoLine » 

д.о.о. из Београда, одговорни вршилац техничке контроле је Бјелајац 

Војислав д.м.и. лиценца бр. 330 1563 03. 

 

Главни пројекат је урађен према пројектном задатку инвеститора. Примењене су 

одредбе Закона о планирању и изградњи (Сл. Гласник РС бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 

и 145/2014) и остали  прописи и стандарди који су важећи за објекте ове врсте. 

 

 

 

       Ненад Галић д.и.м.  

  

 


