РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕПГРАД-ГРАДСКА ППШТИНА БАРАЈЕВП
Управа градске ппштине Барајевп
Пдељеое за урбанизам,грађевинске и кпмуналне ппслпве
ROP-BAR-11925-IUP-3/2018
Брпј:351-220/2018.
Датум:26.04.2018 гпдине
Барајевп,улица Светпсавска бр.2
Телефпн:8301-382,8302-115, лпк.112

Одељеое за урбанизам, грађевинске и кпмуналне ппслпве Управе градске
ппштине Барајевп-Одсек за пбједиоену прпцедуру, решавајући пп захтеву инвеститпра
ГО Барајевп, ул. ------------------ брпј --, МБ -------------- и ПИБ -------------, ппднешенпг прекп
пунпмпћника Наташе Роак Илић из Барајева улица -------------------- бр. ----- са ЈМБГ ---------------------- , а на пснпву Одлуке п прганизацији управе Градске ппштине Барајевп «
Сл. лист Града Бепграда бр.111/2016) члана 8ђ. и члана 158.Закпна п планираоу и
изградои («Сл.гласникРС»,бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13,
132/14 и 145/14), члана.71, Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре
електрпнским путем («Сл.гласник РС» бр.113/15, 96/2016 и 120/2017), кап и члана 136
Закпна п ппштем управнпм ппступку ( «Сл.гласник РС», бр. 18/16 ), издаје

РЕШЕОЕ
п упптребнпј дпзвпли
ПДПБРАВА СЕ УППТРЕБА секундарне впдпвпдне мреже у насељу Длачица
у Бпждаревцу ( депнице секундарне впдпвпдне мреже кпја представља техничкп –
технплпшку целину ) инвеститпру ГО Барајевп, улица -------------- бр. ---,МБ --------------- и
ПИБ --------------------.
За изградоу секундарне впдпвпдне мреже насеља Длачица издата је грађвинска
дпзвпла бр. ROP-BAR-11925-CPI-1/2017,завпдни бр. 351-334/2017 пд 17-05-2017 гпдине.
Прикључак изведенпг крака Ǿ 110 на ппстпјећи цевпвпд Ǿ 160 се врши у ул.
Живка Стеванпвића Жикице у регулацији ппстпјеће сапбраћајнице испред кат.парц.
6010 КО Барајевп .
Ппдатци п пбјекту:
Пбјекат категприје „ Г“ класификаципне пзнаке 222210
Укупна дужина изведенпг крака цевпвпда изнпси 1.553,81м и тп:
Депнице :
C1 - C4 -NH 13-NH14,
C4- NH 10
Уграђени пречници: PЕ Ǿ 110/ 16 bara
Инвеститпр пбјекта је ГО Барајевп, ул. ---------------- брпј --- пп угпвпру завпдни бр. VII-02
br. 404-84-7-1/2017 od 14-08-2017.
Извпђач радпва је „DEVIX“ DOO Лазаревац пп угпвпру завпдни бр.233 пд 14-08.2017.

Одгпвпрни извпђач радпва: Милпљуб Милпсављевић, дипл.инж.грађ.лиценца
бр.4143951 03.
Стручни надзпр впдип дипл. инж. грађ. Милутин Павлпвић,предузетник
ПР,дипл.инж.грађ.лиценца бр.414 D743 09.
- Извршенп је гепдетсп снимаое и урађен елабпрат гепдетских радпва пд стране
Гепдетскпг бирпа „ ГЕО УРБАН“ из Уба ул. Краља Петра Првпг Ослпбпдипца брпј 72.
Саставни деп пвпг решеоа чини Извештај п техничкпм прегледу урађен пд стране
предузећа“ENHY GROUP“ бр.ТП 3/17 пд 28.12.2017 гпд.

Пбразлпжеое

Наташа Роак Илић из Барајева улица ----------------- бр. ----- пунпмпћник ГО
Барајевп, ул. --------------- брпј --, ппднела је захтев за издаваое решеоа п упптреби
секундарне впдпвпдне мреже у насељу Длачица ГО Барајевп, прекп Централнпг
инфпрмаципнпг система Агенције за привредне регистре ближе пписан у дисппзитиву
решеоа ( захтев ппднет 24.04.2014.гпдине). Захтев се пднппси депнице прецизиране у
дисппзитиву решеоа кпје пп члану 158. Став 4 Закпна п планираоу и изградои
представљају функципналну целину.
Прилпжени су следећи прилпзи у pdf фпрмату настали дигитализацијпм
извпрнпг дпкумента , пптписани електрпнским пптписпм
- Пунпмпћје, Наташа Роак Илић.
- Решеое бр. ROP-BAR-11925-CPI-1/2017,завпдни бр. 351-334/2017 пд 17-052017 гпдине.
- Елабпрат гепдетских радпва за изведене депнице.
- Прпјекат изведенпг пбјекта за депнице C1 - C4 -NH 13-NH14, C4- NH 10
- Изјава инвеститпра, вршипца стручнпг надзпра и извпђача радпва на
изградои секундарне впдпвпдне мреже насеља Длачица (депница секундарне
впдпвпдне мреже дужине 1553,81м) да није дпшлп дп пдступаоа пд Прпјекта
за грађевинску дпзвплу за кпји је издата грађевинска дпзвпла бр. ROP-BAR11925-CPI-1/2017,пднпснп да је пбјекат изведен у фактичнпм стаоу пута.
- Накнада за ЦЕОП у изнпсу 2000,00 дин.
- Извештај п техничкпм преглеу бр.TП 3/17 пд 28.12.2017 гпд. пптписан и
пверен пд: Директпра предузећа“ENHY GROUP“d.o.o.Чачак кпји је дпнеп
пдлуку бр. 84/17 пд 22.11.2017 гпд. кпјпм се именује Кпмисија за технички
преглед пбјекта впдпвпдна мрежа у насељу Бпждаревац-впдпвпд
„Длачица“у следећем саставу:
- Председник кпмисије: Бпгданпвић Зпран,дипл.грађ.инж.лиценца бр. 414
2151 03.
- Члан кпмисије: Вујић Василије,дипл.грађ.инж.лиценца бр.414 4432 04.
- Наручилац техничкпг прегледа: Градска ппштина Барајевп.
Разматрајући ппднети захев утврђенп је да су испуони фпрмални услпви за
пступаое пп захтеву из чл. 42 и чл. 43. Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене
прпцедуре електрпнским путем и да је уз захтев за издаваое упптребне дпвпле
секундарне впдпвпдне мреже насеља Длачица у Бпждаревцу
прилпжена

дпкументација прпписана чл. 158. став 4 Закпна п планираоу и изградои
(«Сл.гласникРС»,бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и
145/14).
Схпднп извештају кпмисије за технички преглед кпјим се пптврђује да су радпви
изведени у свема према прпјекту изведенпг пбјекта за депнице са предлпгпм да се
мпже издати упптребна дпзвпла ,пдлученп је кап у дисппзитиву решеоа.
Републичка административна такса пп Закпну п републичким административним
таксама члан 18 став 1 тачка 2 ( „Сл.гласник РС“, брпј 43/03, 51/03,
61/05,101/05,5/09,35/10,50/11,70/11,55/12,93/12,47/13,65/13,57/14,45/15,83/15,112/15
и 50/16) није наплаћена.
ППУКА П ПРАВНПМ ЛЕКУ: Прптив пвпг решеоа мпже се изјавити жалба у рпку
пд 8 (псам) дана пд дана пријема,Градскпј управи Града Бепграда- Секретаријату за
инспекцијске ппслпве, Сектпру за другпстепени ппступак и управнп-правне ппслпве за
грађевинску и урбанистичку инспекцију, а прекп пвпг Одељеоа или неппсреднп
другпстепенпм пргану.Ппднесак жалбе се таксира са 460,00 динара републичке
административне таксе.

Решеое дпставити:
-инвеститпру,
-грађевинскпј инспекцији Г.О.Барајевп,
-служби за катастар неппкретнпсти Барајевп,
-архиви.

Обрађивач :
Зприца Урпшевић,грађ.тех.

Начелник пдељеоа:
дипл.инж.грађ. Оливера Ћамилпвић

