РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД-ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО
Управа градске општине Барајево
Одељење за урбанизам,грађевинске и комуналне послове
ROP-BAR-13712-ISAWНА-2/2019
Број:351-332/2019
Датум:10.06.2019 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 инвеститора
Градске општине Барајево, ул. Светосавска број 2, МБ 07001126 и ПИБ 101954875,
поднешеног преко пуномоћника поднешеног преко пуномоћника Наташе Рњак Илић
из Барајева улица Средњи крај бр. 357 са ЈМБГ 0105977715322 ,за издавање решења о
одобреном извођењу радова на санацији моста на реци Марици у Вранићу км 9+500
Барајево, а на основу чллана 8ђ, члана134.ст.2,и члана 145.Закона о планирању и
изградњи («Сл.гласникРС»,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), 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 Градској општини Барајево, улица Светосавска бр. 2,
МБ 07001126 и ПИБ 101954875, извођење радова на санацији моста на реци Марици у
Вранићу км 9+500 категорија објекта “Г“ класификациона ознака 215130, на
катастарскиј парцели 4580 К.О.Вранић.
Податци о објекту:
- Распон моста 6,0 м са ширином стубоова од 4м
- Светли отвор моста 3,40м
Саставни део овог решења је:
-Идејни пројекат урађен од стране ЈВП « Београдводе» ул.Светозара Ћоровића
бр.15,Београд.
Главни пројектант дипл. грађ. инж. Ана Саватијевић, лиценца бр. 314 D322 06
Предрачунска вредност радова 4.419.111,11 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-13712-ISAWНА-2/2019, забодни бр.351-332/2019 од 0706-2019 године овом Одељењу обратио се инвеститор Градска општина Барајево, ул.
Светосавска број 2, МБ 07001126 и ПИБ 101954875, преко пуномоћника Наташе Рњак
Илић из Барајева улица Средњи крај бр. 357 са ЈМБГ 0105977715322, и поднео захтев
овом Одељењу за извођење радова на санацији моста на реци Марици у Вранићу
(хитни санациони радови на стационажи км 9+500 мост оштећен у бујичним полавама
јуна 2018 године)
Уз захтев инвеститор је доставио следећу документацију:
-Идејни пројекат који се састоји из:
-Главне свеске коју је потписала и оверила главни пројектант дипл. грађ. инж. Ана
Саватијевић, лиценца бр. 314 Д322 06 и
-Пројекта конструкције
-Доказ о уплати накнаде за СIS
-Изјаве бр. 352-241/2018 од 18-10-2018 године.
- Записник бр. 354-45-7/18 од 12-07-2018 године
-Специјално пуномоћје бр.VIII-01-031-142/2017 од 01-12-2017 год.
У поступку обраде захтева Одељење је прибавило :
- Извод из листа непокретности бр.594 КО Вранић
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

