РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО
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Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове
Одсек за обједињену процедуру
Број: ROP-BAR-6871-WА-5/2020
Заводни број:351-575/2020
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Тел. 8302-115/112, 8301-382 Факс: 8302-444

Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове-Одсек за
обједињену процедуру Управе градске општине Барајево, решавајући по захтеву
ЈКП Београдски водовод и канализација МБ 07018762 из Београда(Врачар), ул.
Кнеза Милоша бр. 27 поднешеног преко пуномоћника овлашћеног Руководиоца
службе за надзор „ЈКП Београдски водовод и канализација“ Рајинац Милана
дипл.инж.грађ.,ЈМБГ 0508962710135, за издавање потврде о пријави почетка
грађења за санацију постојећег објекта, на кат.парц. 4902/12 и 4902/13 КО
Барајево, а на основу Одлуке о организацији управе Градске општине Барајево («
Сл. лист Града Београда бр.111/2016 и 16/2017) чл.8ђ и 134. ст.2 и члана 135. Закона
о планирању и изградњи («Сл.гласникРС»,бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12,
42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14,83/2018,31/2019,37/2019 и 9/2020), члана.3,
члана16,17,18, Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем («Сл.гласник РС» 68/2019), као и члана 136. Закона о општем
управном поступку („ Сл. гласник РС'' број 18/2016), издаје:
ОБАВЕШТЕЊЕ
Обавештава се инвеститор
ЈКП Београдски водовод и канализација из
Београда(Врачар), ул. Кнеза Милоша бр. 27, за издавање потврде о пријави радова
на извођењу радова на санацији постројења за пречишћавање отпадних вода у
Насељу Гај, категорија објекта “Г“ класификациона ознака 222330, на кат. парц.
4902/12 и 4902/13 Барајево, као непотпун.
Инвеститор ЈКП Београдски водовод и канализација из Београда(Врачар), ул.
Кнеза Милоша бр. 27, је 22.07.2020г., обавештен да нису испуњени формални
услови за поступање по предмету бр. ROP-BAR-6871-WА-4/2020, Заводни број: 351423/2020 поднетом 14.07.2020 године, ради добијања потврде о пријави радова у
складу са издатим решењем о одобреном извођењу радова ROP-BAR-6871-ISAW3/2020, бр.351-386 /2020 од 03-07-2020 године. Сходно члану 31.тачка 1.и члана
32.тачка 5., Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем («Сл.гласник РС», бр.113/2015 и 96/2016) уз пријаву радова ниje достављенo
Решење о сагласности Секретаријата за заштиту животне средине о процени утицаја
на животну средину, већ је достављено Решење Секретаријата за заштиту животне
средине V-04 бр.501.4-44/20 од 26.06.2020 год. којим је утврђено да је потребна
израда студије о процени утицаја на животну средину, тако да се нису стекли
потребни услови за издавање потврде о пријави радова. Како и поред правовременог
и јасног обавештења инвеститор није доставио тражено, Одељење за урбанизам,
грађевинске и комуналне послове Одсек за обједињену процедуру, доноси ово
решење као у диспозитиву.
Уз захтев инвеститор је приложио следеће:
-доказ о уплати накнаде за ЦЕОП
-доказ о уплати за РАТ
-Извештај о извршеној техничкој контроли бр.04/20 од 05.08.2020 год.
-Овлашћење-Пуномоћје на име Рајинац Милан.

-Решење секретаријата за заштиту животне средине V-04 бр.501.4-44/20 од
26.06.2020 год.
Чланом 17. ст. 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Сл.гласник РС“68/2019), прописано је да се поступак за
издавање решења o грађевинској дозволи покреће подношењем захтева надлежном
органу кроз ЦИС.
НАПОМЕНА: Потребно је доставити Решење Секретаријата за заштиту животне
средине, о процени утицаја на животну средину, како би се стекли потребни услови
за издавање потврде о пријави почетка грађења-пријави радова.
Шефица осека:
дипл.инж.арх.Нада Обрадовић
Обрађивач
дипл.инж.арх. Небојша Симић

Заменик начелника управе:
дипл.прав. Тихомир Јелић

signed
Tihomir Jelić Digitally
by Tihomir Jelić
781029910- 781029910-12099
1209969710 69710196
Date: 2020.08.28
196
13:07:49 +02'00'

