Република Србија
ОПШТИНА ЋИЋЕВАЦ
Општинска управа
Одељење за привреду, финансије
урбанизам и инспекцијске послове
Бр.351-42/15-04
08.09. 2015.године
Ћићевац
Општинска управа Ћићевац-Одељење за привреду, финансије
урбанизам и инспекцијске послове решавајући по захтеву Комерцијалне банке АД
Београд улица Светог Саве број 14 за издавање одобрења за извођење радова на
адаптацији Експозитуре Комерцијалне банке у Ћићевцу у улици Карађорђевој број 96 у
Ћићевцу, на основу чл.134. став 2. i čl.145. став 1. Закона о планирању и изградњи
(„Сл. гласник РС “, br.72/09,81/09-исправка, 64/10 УС 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13УС, 98/13-УС, 132/14 i 145/14 ), чл. 28. Правилника о спровођењу обједињене
процедуре („Сл. гласниок РС“, br.22/15), чланa 84. Правилника о садржини,начину и
поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и
намени објекта („Сл. гласник РС“, бр.23/15) i чл. 192. Закона о општем управном
поступку („Сл.лист СРЈ“, br.33/97 i 31/01), доноси следеће
Р Е Ш Е Њ Е
ОДОБРАВА се инвеститору , Комерцијалној банци а.д. Београд
улица Светог Саве број 14 извођење радова на адаптацији експозитуре Комерцијалне
банке у Ћићевцу улица Карађорђева број 96 на кат. парцели бр.1695/2 КО Ћићевац-град
у Ћићевцу.
Главни пројекат за извођење радова на адаптацији урађен је од
стране ЕНЕРГОПРОЈЕКТ „УРБАНИЗАМ И АРХИТЕКТУРА“ а.д. Београд Булевар
Михајла Пупина 12 број пројекта 25068 од августа 2015.године , одговорни пројектант
за архитектонско грађевински део и предмер и предрачун радова, Горан Ракић дипл.
инг. арх. лиценца број 300 0524 03, за електроинсталације Јелена Поповић дипл. инг.ел.
лиценца 350 Н926 09 ,за телекомуникације Јелена Мисаиловић, дипл. инг. ел. лиценца
број 353 Н266 09, за пројекат п.п. сигнализације Тања Арсоски дипл. инг. ел. лиценца
353 Ф237 07 ,за машинске инсталације Јелена Топић дипл.инг.маш. лиценца број 330
1588 10 – са извештајем о техничкој контроли урађеној од стране ЕНЕРГОПРОЈЕКТ
ИНДУСТРИЈА Београд број/датум 13/14.08.2015. и главна свеска техничке
документације урађена од стране ЕНЕРГОПРОЈЕКТ УРБАНИЗАМ И АРХИТЕКТУРА
БЕОГРАД број 805 од 17.08.2015.године и главни пројекат заштите од пожара урађен
од стране ШИПИНГ д.о.о. Београд-Земун ул. Драгана Ракића број 20е, број пројекта
166/15 од 11.08.2015.г., одговорни пројектант Јелена Митић , дипл. инж.арх. лиценца
ИКС 300 3322 03 и уверење МУПа 07 број 152-231/12 са техничком контролом
урађеном од стране Енергопројект индустрија а.д. Београд број/датум 13.8.2015.
Наведена пројектна документација је саставни део овог решења.
Инвеститор је у обавези да пре почетка извођења радова
одобрених овим решењем на адаптацији изврши пријаву почетка извођења
радова најкасније 8 дана пре почетка.

По завршетку извођења радова на адаптацији инвеститор се може
обратити надлежном органу за издавање одобрења за употребу.
Образложење
Комерцијална банка АД Београд улица Светог Саве број 14 се
обратила овом органу са захтевом за издавање одобрења за извођење радова на
адаптацији Експозитуре Комерцијалне банке у Ћићевцу у улици Карађорђевој број 96 у
Ћићевцу.
Уз захтев инвеститор је приложио:
Главни пројекат за извођење радова на адаптацији
урађен је од стране ЕНЕРГОПРОЈЕКТ „УРБАНИЗАМ И АРХИТЕКТУРА“ а.д. Београд
Булевар Михајла Пупина 12 број пројекта 25068 од августа 2015.године , одговорни
пројектант за архотектонско грађевински део и предмер и предрачун радова, Горан
Ракић дипл. инг. арх. лиценца број 300 0524 03, за електроинсталације Јелена Поповић
дипл. инг.ел. лиценца 350 Н926 09 ,за телекомуникације Јелена Мисаиловић, дипл.
инг. ел. лиценца број 353 Н266 09, за пројекат п.п. сигнализације Тања Арсоски дипл.
инг. ел. лиценца 353 Ф237 07 ,за машинске инсталације Јелена Топић дипл.инг.маш.
лиценца број 330 1588 10 – са извештајем о техничкој контроли урађеној од стране
ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ИНДУСТРИЈА Београд број/датум 13/14.08.2015. и главна свеска
техничке документације урађена од стране ЕНЕРГОПРОЈЕКТ УРБАНИЗАМ И
АРХИТЕКТУРА БЕОГРАД број 805 од 17.08.2015.године и главни пројекат заштите од
пожара урађен иод стране ШИПИНГ д.о.о. Београд.Земун ул. Драгана Ракића број 20е,
број пројекта 166/15 од 11.08.2015.г., одговорни пројектант Јелена Митић , дипл.
инж.арх. лиценца ИКС 300 3322 03 и уверење МУПа 07 број 152-231/12 са техничком
контролом урађеном од стране Енергопројект индустрија а.д. Београд број/датум
13.8.2015.
Доказ права својине на објекту извод из листа непокретности број
952-1/2015-537 oд 07.09.2015.године издат од РГЗ Служба за катастар непокретности
Ћићевац.
Чланом 145. став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник Рс“,
br.72/09,81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13- УС, 98/13-УС, 132/14
i 145/14 ) одређено је да се радови наведени у чл.2. став 1. тачка 32. Закона-адаптацијаспадају у радове за које се не издаје грађевинска дозвола и да се за те радове издаје
решење којим се одобрава њихово извођење а обзиром да је ово решење донето на
основу главног пројекта по одредбама старог закона ,извођење радова ће се радити по
главном пројекту који је саставни део овог решења.
Како је инвеститор поднео сву потребну документацију наведену у чл.
145. став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, br.72/09,81/09-исправка,
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13- УС, 98/13-УС , 132/14 i 145/14 ) i .
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке
документације према класи и намени објекта („Сл. гласник РС“, br.23/15) решено је као
у диспозитиву .
Такса за ово решење је наплаћена и доказ о томе је у списима предмета..
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења допуштена је жалбаМинистарству
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС Рашки округ у Краљеву у року од 8

дана од дана пријема истог.Жалба се предаје преко овог органа и таксира са 600,
административне таксе.
ДОСТАВИТИ: Инвеститору, грађевинској инспекцији и Архиви ОУ.
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