РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО
Управа Градске општине Барајево
Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове
Одсек за спровођење обједињене процедуре
Број:ROP-BAR-13712-ISAW-1/2019
Заводни број:351-289/2019
Барајево, Ул. светосавска број 2, соба број 7
Тел. 8302-115/112, 8301-382 Факс: 8302-444
27.05.2019. године,
Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове, Одсек за спровођење обједињене
процедуре, Управе Градске општине Барајево, решавајући по захтеву инвеститора ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО, ----------, Улица ------------- број --, МБ -----------, ПИБ -------------, поднетог
преко пуномоћника физичког лица Наташе Рњак Илић из ---------, Улица ----------- број----, ЈМБГ ---------------- за издавање решења о одобреном извођењу радова за санацију моста у Вранићу,
Улица Драгомира Пантића, кат.парцела број 4580 КО Вранић категорије "Г" –, класификационе
ознаке 215130 – грађевине на рекама и каналима (уставе, мостови и тунели на каналима), изграђене
обале и путеви за тегљење уз обалу, а на основу чл. 8ђ и чл.145. Закона о планирању и изградњи
(„Сл.гласник РС“ бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука, УС,98/13одлука, УС,132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019), чл.29. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“ бр.113/2015 ,96/2016 и 120/2017),
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке
документације према класи и намени објекта („Сл.гласник РС“,бр.72/18) и члана 92. Закона о
општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“, бр.18/2016), доноси:
РЕШЕЊЕ
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО, ----------, Улица --------------- број --, МБ 07001126, ПИБ 101954875, поднетог преко пуномоћника физичког лица
Наташе Рњак Илић из -------------, Улица ------------- број ----, ЈМБГ----------------- за издавање
решења о одобреном извођењу радова за санацију моста у Вранићу, Улица Драгомира Пантића,
кат.парцела број 4580 КО Вранић категорије "Г" –, класификационе ознаке 215130 – грађевине на
рекама и каналима (уставе, мостови и тунели на каналима), изграђене обале и путеви за тегљење уз
обалу због формалних недостатака.
Образложење
Инвеститор ГРАДСКА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО, ------------, Улица ------------- број --, МБ --------------, ПИБ -------------, поднела је преко пуномоћника физичког лица Наташе Рњак Илић из -------------, Улица ------------- број -----, ЈМБГ ------------- , дана 23.05.2019. године преко ЦИС-а, овом
Одељењу захтев под бр. ROP-BAR-13712-ISAW-1/201 заведен на писарници овог органа дана
23.05.2019.године под бр. 351-289/2019 године за издавање решења о одобреном извођењу радова
за санацију моста у Вранићу, Улица Драгомира Пантића, кат.парцела број 4580 КО Вранић
категорије "Г" – класификационе ознаке 215130.
Увидом у поднету документацију утврђено је да је инвеститор доставио Идејни пројекат –
Хитни санациони радови на санацији моста на реци Марици у Вранићу km 9+500 Барајево који је
урадило Јавно водопривредно предузеће „БЕОГРАДВОДЕ“, Улица ------------- број --, ----------, број

1068 од 15.03.2019. године. Главни пројектант је Ана Саватијевић, дипл.грађ.инж, лиценца број
314 D322 06
Ово Одељење је утврдило да нису испуњени формални услови прописани чланом 28. Став
2 тачка 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Сл.гласник РС“ бр.113/2015 ,96/2016 и 120/2017) за издавање наведеног решења по захтеву
инвеститора јер наведени Идејни пројекат није урађен у складу са Правилником о садржини,
начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и
намени објекта („Сл.гласник РС“,бр.72/18)
На основу наведеног је одлучено као у диспозитиву овог решења.
НАПОМЕНА: Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема Решења, а најкасније 30
дана од његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашени захтев
и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен,
нити поново плаћа административне таксе и накнаде наведене у чл.42.став 2, тачка 3 овог
правилника, већ подноси само ону документацију која је наведена у Решењу о одбацивању.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења може се изјавити приговор Општинском
већу ГО Барајево , преко овог органа, у року од три дана од дана достављања решења кроз
Централни информациони систем Агенције за привредне регистре.
Поднесак приговора се таксира са 470,00 динара административне таксе.
Решење доставити: подносиоцу захтева, надлежној служби ради објављивања на интернет
страници надлежног органа.
Шеф Одсека,
дипл.инж.арх.Нада Обрадовић
Начелник Одељења,
дипл.грађ.инж. Оливера Ћамиловић

