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Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове Управе градске
општине Барајево -Одсек за обједињену процедуру, решавајући по захтеву инвеститора
__________________________________________________________, поднешеног преко
пуномоћника_________________________, за издавање решења о одобреном
извођењу радова на санацији плочастих пропуста и отварању протицајног профила са
осигурањем обала и дна водотока – потока Ненадовац, 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 плочастих пропуста и отварању протицајног профила са осигурањем обала
и дна водотока – потока Ненадовац категорија објекта “Г“ класификациона ознака
215201 на кат. парц. 789/1, 1155, 1154, 1036, 1038, 1037, 286 КО Барајево.
Податци о објекту:
Дужина водотока: 2000,0 m'
Подужни пад дна корита планиране регулације: 2,1%0
Нагиб косина минор корита: 1: 1,5
Дубина минор корита у дну: ÷2,4m
Облагање протицајног профила: камен, армирано бретонска конструкција пропуста на
km 0+689 и km 1+735, светлог отвора 2,4 m х 2,4m и 3,0m х 2,0m,
Саставни део овог решења је Идејни пројекат урађен од стране Предузећа за
пројектовање инжењеринг и консалтинг „KEPOLAS“ doo, Булевар маршала Толбухина
бр.7 Београд.
Главни пројектант дипл. грађ. инж. Душко Салопек, лиценца бр. ИКС 314 Ј653 11
Предрачунска вредност радова 46.754.333,34 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-10258-ISAW-1/2020, забодни бр.351-247/2020 од 07-052020 године овом Одељењу обратио се инвеститор_______________________ преко
пуномоћника _____________________и поднео захтев за извођење радова на санацији
плочастих пропуста и отварању протицајног профила са осигурањем обала и дна
водотока – потока Ненадовац у општини Барајево.Санационим радовима знатно би се
умањила штета од евентуалних нових бујичних поплава, осигурало несметано
коришћење путне и железничке инфраструктуре, постојеће електро мреже, као и
заштита становништва и материјалних добара у поплавној зони потока Ненадовац,
обзиром на искуства од бујичних поплава у току 2018 године.
Уз захтев инвеститор је доставио следећу документацију:
-Идејни пројекат који се састоји из:
-Главне свеске коју је потписао и оверио главни пројектант дипл. грађ. инж. дипл. грађ.
инж. Душко Салопек, лиценца бр. ИКС 314 Ј653 11 и
-Пројекта конструкције,
- Доказ о уплати накнаде за ЦИС,
- Изјава од 13-03-2020 године,
- Решење бр. 3-2613/20 Г од 22-04-2020 године.
У поступку обраде захтева Одељење је прибавило :
- Извод из листа непокретности бр. 6132,6473 и 840 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.
Републичка административна такса по Закону о републичким административним
таксама члан 18 став 1 тачка 2 („Сл. гласник РС“, број 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.

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

