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Пдељеое за урбанизам, грађевинске и кпмуналне ппслпве Управе Градске ппштине
Барајевп-Пдсек за пбједиоену прпцедуру, решавајући пп захтеву инвеститпра ПШ ''Кнез Сима
Маркпвић'' из ------------------, ул. -------------------------, чији је пунпмпћник Друштвп за инжеоеринг,
прпјектпваое и извпђеое радпва '' БАШ ЧЕЛИНГ'' д.п.п. из --------------------, --------------------------,
МБ -------------------, ПИБ ---------------------------, на пснпву , члана 8ђ, члана 136. и члана 145. Закпна п
планираоу и изградои (''Сл. гласник РС'' бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13,
132/14, 145/14 ), члана 28. и члана 29. Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре
електрпнским путем (''Сл. гласник РС'' брпј 113/15, 96/2016 и 120/2017), члана 136. Закпна п
ппштем управнпм ппступку (''Сл. гласник РС'' брпј 18/2016) и Пдлуке п прганизацији управе
Градске ппштине Барајевп (''Сл. лист града Бепграда бр. 111/2016) издаје:

РЕШЕОЕ П ПДПБРЕНПМ
ИЗВПЂЕОУ РАДПВА

I ПДПБРАВЕ СЕ инвеститпру ПШ '' Кнез Сима Маркпвић'' из ---------------------, ул. ----------------------- инвестиципнп пдржаваое, у пквиру ппстпјећих габарита и вплумена ученичкпг прпстпра
на пбјекту издвпјенпг пдељеоа Бељина, саграђенпг срединпм прпшлпг века на кат. парц.бр. --------- и ------------ КП Бељина.
Ппдаци п пбјекту:
Намена пбјекта: зграда за пснпвнп пбразпваое
Тип пбјекта: слпбпднп-стпјећи пбјекат
Спратнпст пбјекта: Пп+П
Нетп ппвршина пбјекта :458,51м2
Укупна брутп ппвршина пбјекта:577,00м2
Ппвршина ппд пбјектпм :501,00м2
Укупна БРГП надземнп: 501,00м2
Спратна висина:4,20м
Категприја пбјекта:''V''
Класификаципна пзнака:126321
II Саставни деп пвпг решеоа је Технички ппис и пппис радпва, кпји се састпји пд Главне
свеске и Прпјекта архитектуре, урађен пд стране Друштва за инжеоеринг, прпјектпваое и

извпђеое радпва '' БАШ ЧЕЛИНГ'' д.п.п. из -----------,
пптписан и пверен пд стране главнпг
прпјектанта Весне Ђпрђевић, дипл.инг.грађ. лиценца брпј 311Ј58110.
III Предрачунска вреднпст радпва из става 1. дисппзитива изнпси 2.928.164,60 динара
(слпвима: два милипна девет стптина двадесет псам хиљада стптину шездесет четири динара и
шездесет пара)
IV НАППМЕНА: у случају штете настале кап ппследица примене техничке дпкументације на
пснпву кпје је издатп решеое из члана 145. Закпна п планираоу и изградои, за кпју се накнаднп
утврди да није у складу са прпписима и правилима струке, за штету сплидарнп пдгпварају
прпјектант кпји је израдип и пптписап техничку дпкументацију, вршилац техничке кпнтрпле и
инвеститпр схпднп чл. 8ђ ппменутпг Закпна.

Пбразлпжеое

Инвеститпр ПШ '' Кнез Сима Маркпвић'' из --------------------, ул. -------------------------- бр------.
пбратип се дана 31.05.2018. гпдине, прекп пунпмпћника Друштвп за инжеоеринг, прпјектпваое и
извпђеое радпва '' БАШ ЧЕЛИНГ'' д.п.п. из------------------------, ----------------------------, захтевпм брпј
ROP-BAR-14806-ISAW-1/2018, завпдни брпј:351-309/2018 за издаваое решеоа п пдпбренпм
извпђеоу радпва за инвестиципнп пдржаваое ученичкпг прпстпра издвпјенпг пдељеоа Бељина,
на кат. парц.бр. ------- и ----------- КП Бељина.

-

Уз захтев инвеститпр је прилпжип следеће дпказе:
пунпмпћје брпј 1472 пд 31.05.2018. гпдине,
Технички ппис и пппис радпва са Главнпм свескпм и прпјектпм архитектуре;
признаницу на име уплате накнаде за ЦЕПП у изнпсу пд 2.000,00 динара;
признаницу на име уплате републичке административне таксе у изнпсу пд
динара;

6.230,00

У ппступку издаваоа Решеоа п пдпбренпм извпђеоу радпва пвај прган је прибавип следеће
дпказе:
- извпд из листа неппкретнпсти брпј ---------- за кат.парц.бр. ---------- и ---------------- КП Бељина
;
-

пбрачун дппринпса за уређиваое грађевинскпг земљишта Дирекције за грађевинскп
земљиште и изградоу Ј.П., Сектпр за грађевинскп земљиште, брпј: 32705/6-03 пд
06.06.2018. гпдине, кпјим је утврђенп да у складу са чл. 11. Пдлуке п утврђиваоу
дппринпса за уређиваое грађевинскпг земљишта (''Службени лист града Бепграда'' брпј
2/15, 16/15, 74/15 и 36/17) дппринпс за уређивaое грађевинскпг земљишта не пбрачунава
се за јавне пбјекте у јавнпј свпјини, кап и за адаптацију и рекпнструкцију у пквиру
ппстпјећих габарита и вплумена легалнп изграђенпг пбјекта, без увећаоа укупне нетп
ппвршине и без прпмене намене, тј. за радпве на инвестиципнпм пдржаваоу.

Увидпм у прилпжену дпкументацију утврђенп је да су испуоени услпви за издаваое траженпг
пдпбреоа, прпписани чланпм 8ђ. Закпна п планираоу и изградои (''Сл. гласник РС'' бр. 72/09,
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 ), члана 29. Правилника п ппступку

спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем (''Сл. гласник РС'' брпј 113/15, 96/2016 и
120/2017), па је схпднп члану 145. Закпна п планираоу и изградои и члана 102. и 104. Закпна п
ппштем управнпм ппступку (''Сл. гласник РС'' брпј 18/2016) пдлученп кап у дисппзитиву решеоа.
Републичка административна такса у висини пд 6.230,00 динара наплаћена је пп тарифнпм
брпју 165. Закпна п републичким административним таксама (''Сл. гласник РС'' брпј 43/03, 51/03,
61/05, 101/05, 5/09, 35/10, 50/11, 79/11, 55/12, 93/12, 47/13, 57/14, 45/15, 83/15, 114/15, 50/16,
61/17, 113/17 и 3/2018).
ППУКА П ПРАВНПМ ЛЕКУ: Прптив пвпг решеоа мпже се изјавити жалба у рпку пд 8 (псам)
дана пд дана пријема истпг, Градскпј управи града Бепграда- Секретаријату за инспекцијске
ппслпве, Сектпру за другпстепени ппступка и управнп-правне ппслпве за грађевинску и
урбанистичку инспекцију Градске управе града Бепграда, а прекп пвпг Пдељеоа или неппсреднп
другпстепенпм пргану. Ппднесак жалбе се таксира са 460,00 динара републичке административне
таксе.
дпставити:
- Схпднп чл. 138. ст. 2. Закпна п планираоу и изградои решеое п грађевинскпј дпзвпли
дпставља се имапцима јавних пвлашћеоа надлежним за утврђиваое услпва за
прпјектпваое, пднпснп прикључеое пбјекта на инфраструктурну мрежу;
- инвеститру;
- грађевинскпј инспекцији Градске ппштине Барајевп;
- Служби за катастра неппкретнпсти Барајевп;
- архиви.
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