РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД-ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО
Управа градске општине Барајево
Одељење за урбанизам,грађевинске и комуналне послове
ROP-BAR-6871-ISAW-3/2020
Број:351- 386 /2020
Датум:03-07-2020 године
Барајево,улица Светосавска бр.2
Телефон:8301-382,8302-115, лок.112
Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове Управе градске
општине Барајево,Одсек за обједињену процедуру, решавајући по захтеву
______________________________поднешеног
преко
пуномоћника__________________________,
и
овлашћеног
лица
____________________________ у поступку издавања решења о одобреном извођењу
радова на санацији постројења за пречишћавање отпадних вода у Насељу Гај, општина
Барајево, а на основу чллана 8ђ, члана 134. ст. 2 и члана 145. Закона о планирању и
изградњи („Сл.гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13,
132/14 и 145/14, 83/18, 31/19 и 9/20), члана. 3, члана 28 и члан.29 Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“,
бр.113/15 и 96/2016 и 120/2017) као и члана 136. Закона о општем управном поступку
(„Сл.гласник РС“, бр.180/2016 ), издаје

РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕНОМ
ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

ОДОБРАВА СЕ инвеститору _________________________извођење 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.
Податци о објекту:
Објекат саграђен на основу Решења бр. 351-750/86 од 01-05-1986 године
Спратност објекта: П+0
Габарит објекта:16,5 х 9,5
Површина под објектом: 156,7м2
Нулта висинска кота ( ±0,00) је кота терена на 169,40 мнм,
Подна конструкција је на коти 162,3 мнм,
Висина слемена је на коти 176,10 мнм
Саставни део овог решења је:
-Идејни пројекат урађен од стране Предузећа за инжењеринг, грађевинарсто,
унутрашњу и спољну трговину „BMD BAU DOO BEOGRAD“ ул. Др. Зоре Илић Обрадовић
8/3 Београд,главни пројектант дипл. грађ. инж. Драгиша Жугић, лиценца бр. 314 С107
05,
-Локацијски услови ROP-BAR-6871-LOCH-2/2020 од 12-05-2020 године,
-Решење о исправци грешке ROP-BAR-6871-LOCH-2/2020 од 01-06-2020 године
Предрачунска вредност радова 107.150.000,00 динара.

Решење о одобреном извођењу радова престаје да важи ако се не отпочне са
грађењем објекта,односно извођењем радова, у року од три године од дана
правоснажности решења.
Инвеститор је дужан да органу који је издао решење о одобреном извођењу радова
пријави почетак грађења објекта,осам дана пре почетка извођења радова, у складу са
чланом 148.Закона о планирању и изградњи.
НАПОМЕНА: У случају штете настале као последица примене техничке
документације,на основу које је издато решење из чл.145 Закона о планирању и
изградњи,за коју се накнадно утврди да није у складу са прописима и правилима струке
,за штету солидарно одговарају пројектант који је израдио и потписао техничку
документацију и инвеститор сходно чл.8ђ поменутог Закона.

Образложење

Поднеском бр. ROP-BAR-6871-ISAW-3/2020, заводни бр.351-386/2020 од 30-062020 године овом Одељењу обратио се __________________________преко
пуномоћника _____________________ и овлашћеног лица _________________у
поступку издавања решења о одобреном извођењу радова на санацији постројења за
пречишћавање отпадних вода у Насељу Гај, општина Барајево.
Подносилац захтева је доставио следећу документацију:
1.Идејни пројекат који садржи:
-Главне свеске коју је потписао и оверио главни пројектант Драгиша Жугић дипл. грађ.
инж, лиценца бр. 314 С107 05,
- Пројекат архитектуре, одговорни пројектант Гордана Чангаловић, дил.инж.арх 300
6958 04,
-Пројекат конструкције, одговорни пројектант Владимир Божовић, дил.инж.грађ,
лиценца бр. 310 0368 15,
-Пројекат хидротехничких инсталација, одговорни пројектант Петар Исаковић
одговорни пројектант, дил.инж.грађ, лиценца бр. 314 D663 06,
-Пројекат електроенергетских инсталација, одговорни пројектант Тихомир Гаврић,
дил.инж.ел. лиценца бр. 350 8712 04,
-Пројект машинских инсталација одговорни пројектант Драго Масларић, дил.инж.маш.
лиценца бр. 330 Р577 17,
- Пројекат технологије, одговорни пројектант Марија Ракић, дил.инж.технол 330 Р577
17,
-Пројекат спољног уређења са синхрон планом инсталација и прикључака, пезажна
архитектура и хортикултура одговорни пројектант Вишња Николић, дил.инж.арх 373
О186 15,
-Елаборат о геотехничким условима санације постројења за пречишћавање отпадних
вода у Насељу Гај, овлашћењо лице Светозар Миленковић дипл. инж. геол. 391 М668
13,
-Студију о процени утицаја на животну средуну, овлашћено лице Драгиша Жугић дипл.
грађ. инж, лиценца бр. 314 С107 05,
2.Пуномоћје бр. А-000674 ОД 05-05-2020 године
3. Пуномоћје бр. В-527/20
4. Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП,

5. Доказ о уплати накнаде за РАТ,
У поступку обраде захтева Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове
Управе градске општине Барајево,Одсек за обједињену процедуру је прибавило :
- Извод из листа непокретности бр. 2194 КО Барајево
Увидом у приложену документацију констатовано је да иста испуњава услове за
издавање траженог одобрења па је решено као у диспозитиву на основу члана 8ђ. и
члана145.Закона о планирању и изградњи, члана 29. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем и члана 136. Закона о општем
управном поступку.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се изјавити жалба у року
од 8 (осам) дана од дана пријема, Градској управи Града Београда - Секретаријату за
инспекцијске послове, Сектору за другостепени поступак из грађевинске области,
Одељењу за другостепени поступак из грађевинске области. Жалба се предаје
другостепеном органу електронским путем преко Централног информационог система
Агенције за привредне регистре Републике Стбије. Поднесак жалбе се таксира са
470,00 динара републичке административне таксе
Решење доставити:
-инвеститору,
-грађевинској инспекцији ,
-служби за катастар непокретности Барајево,
-архиви.
Начелник одељења:
дипл.инж.грађ. Оливера

Ћамиловић

