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Одељеое за урбанизам, грађевинске и кпмуналне ппслпве Градске ппштине Барајевп,
решавајући пп захтеву Дирекције за грађевинскп земљиште и изградоу Бепграда ЈП, матични
брпј правнпг субјекта:-------------------- из Бепграда-Врачар, улица -----------------------, ппднетпм
прекп пунпмпћника ---------------------------------- дплпмирани инжеоер архитектуре,
кппрдинатпр Службе за виспкпградоу на пснпву члана 158. Закпна п планираоу и изградои
пбјеката (''Сл.гласник РС'' брпј 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 98/13, 132/14, 145/14) и
члана 71. Правилника п садржини, начину и ппступку израде и начин вршеоа кпнтрпле
техничке дпкументације према класи и намени пбјекта (''Сл. гласник РС“ брпј 23/2015), чл.
45.ст.1. Правилника п ппступку и спрпвпђеоу пбједиоене прпцедуре електрпнским путем(
''Сл. гласник РС''.бр.113/15) и члана 136. Закпна п ппштем управнпм ппступку (''Сл. гласник РС''
бр. 18/2016) у ппступку издаваоа упптребне дпзвпле дпнпси:

РЕШЕОЕ
п упптребнпј дпзвпли
ПДПБРАВА СЕ УППТРЕБА изведених радпва на изградои секундарне впдпвпдне мреже
насеља Лиспвић инвеститпру Дирекцији за грађевинскп земљиште и изградоу Бепграда Ј.П.
из Бепграда, улица -------------------------. Секундарарна впдпвпдна мрежа насеља Лиспвић је
изграђена на пснпву решеоа п пдпбренпм извпђеоу радпва брпј 351-182/2015 пд 10.06.2015
(решеое ппсталп правпснажнп дана 16.06.2015 гпд.) и решеоа п измени решеоа п
пдпбренпм извпђеоу радпва брпј 351-464/2015 пд 06.01.2016 гпдине издатпг пд стране
Одељеоа за урбанизам, грађевинске и кпмуналне ппслпве Градске ппштине Барајевп,
(решеое ппсталп правпснажнп дана 24.01.2016 гпд).
Ппдаци п пбјекту: Пбјекат категприја ''Г'', класификаципни брпј 222210
Укупна дужина изведенпг цевпвпда
L=10.461,13м
Уграђени пречници:
ПЕ Ø 110мм L=10.4419,08м
ПЕ Ø 90мм L=42,05м
Инвеститпр пбјекта је „Дирекција за грађевинскп земљиште и изградоу Бепграда Ј.П.
ул--------------------------------------.
Извпђач радпва је:“ДМ-ИНВЕСТ“д.п.п. из Смедеревске Паланке ул.----------------------------,
пдгпвпрни извпђач радпва дипл.грађ.инж. Драгиша С. Димитријевић лиценца бр. 414 Е697 10.
Стручни надзпр впдип дипл инж.грађ. Игпр Чича, лиценца бр.414 Е778 10.
Извршенп је гепдетскп снимаое пбјекта и урађен Елабпрат гепдетских радпва пд стране
Гепдетске прганизације „GEO TEAM FUTURE“,Смедеревска Паланка,Одгпвпрнп лице Никпла
Дерманпв дипл.инж. гепд.
Саставни деп пвпг решеоа чини Извештај п техничкпм прегледу бр.ТП 804/17 пд 04-08-2017.

Пбразлпжеое

Снежана Цивић дипл. инж.арх. кппрдинатпр Службе за виспкпградоу, пунпмпћник
Дирекције за грађевинскп земљиште и изградоу Бепграда Ј.П. из Бепграда улица ----------------ппднела је захтев за издаваое решеоа п упптреби секундарне впдпвпдне мреже у насељу
Лиспвић ГО Барајевп, прекп Централнпг инфпрмаципнпг система Агенције за привредне
регистре ближе пписан у дисппзитиву решеоа (захтев је ппднет 27-09-.2017 гпдине).
Прилпжени су следећи прилпзи у pdf фпрмату настали дигитализацијпм извпрнпг
дпкумента, пптписани квалификпваним електрпнским пптписпм Снежане Цивић.
-Пунпмпћје кпјим је ----------------------------- дипл.инж.арх. пвлашћена да заступа Дирекцију за
грађевинскп земљиште и изградоу ЈП из Бепграда ул.--------------------------------- у ппступку
прибављаоа упптребне дпзвпле.
-Решеое п пдпбренпм извпђеоу радпва бр. 351-182/2015 пд 10.06.2015 гпд.
-Решеое п измени решеоа п пдпбренпм извпђеоу радпва бр.351-464/2015 пд 21.08.2015 гпд.
-Елабпрат гепдетских радпва.
-Изјава инвеститпра, вршипца стручнпг надзпра и извпђача радпва на изградои секундарне
впдпвпдне мреже насеља Лиспвић, (секундрарну впдпвпдну мрежу чини мрежа за
снабдеваое кприсника прве зпне , укупна дужина прпјектпванпг цевпвпда је 10.506 м) да није
дпшлп дп пдступаоа пд Прпјекта за извпђеое радпва ,те да је изведенп стаое једнакп
прпјектпванпм стаоу за кпје је издатп решеое п пдпбренпм извпђеоу радпва брпј 351182/2015 пд 10.06.2015 и решеоа п измени решеоа п пдпбренпм извпђеоу радпва брпј 351464/2015 пд 06.01.2016 гпдине.
-Накнада за ЦЕОП у изнпсу пд 2000,00 динара.
- Извештај п техничкпм прегледу бр.ТП 804/17 пд 04-08-2017 кпји су пптписали и пверили :
-председник кпмисије дипл.инж. грађ. Светпзар Клајић, лиценца бр. 314 L717 12 ,
-члан кпмисије дипл.инж.грађ Светпзар Клајић, лиценца бр. 314 L717 12,
-члан кпмисије дипл. инж грађ. Весна Кајић ,лиценца бр. 314 0443 03
- сарадник кпнсултант дипл. инж. шум. Гпран Вујић , лиценца бр. ИКС 375 I 016 09,
-наручилац техничкпг прегледа Дирекција за грађевинскп земљиште и изградоу Бепграда ЈП.
Разматрајући ппднети захтев утврђенп је да су испуоени фпрмални услпви за ппступаое
пп захтеву из чл. 42 и чл. 43. Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре
електрпнским путем и да је уз захтев за издаваое упптребне дпзвпле изведених радпва
секундарне впдпвпдне мреже у насељу Лиспвић прилпжена дпкументација прпписана чл.158.
Закпнпм п планираоу и изградои („Сл.гласник РС „бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11,121/12,
98/13,132/14, 145/14) , извештај кпмисије за технички преглед кпјим се утврђује да су радпви
изведени у свему према пверенпј техничкпј дпкументацији са предлпгпм да се мпже издати
упптребна дпзвпла, пдлученп је кап у дисппзитиву решеоа.

Административна такса тарифни брпј 1.и 9.Закпна п реубличким административним
таксама,Службени гласник РС,бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101//05, 42/06, 47/07,
54/08, 5/09,54/09,35/2010, 50/11,70/11 и 55/12,93/12 и 47/13 за захтев у изнпс пд 800,00 дин.
наплаћена је путем извпда.
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,
-служби за катастар неппкретнпсти Барајевп,
-архиви.

Начелник пдељеоа
дипл.инж.грађ. Оливера Ћамилпвић

