РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД-УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

Одељење за урбанизам, грађевинске
и комуналне послове
Одсек са спровођење обједињене процедуре
Број предмета:ROP-BAR--26539-IUP-1/2017
Заводни број:351-692/2017
Датум :05.09.2017. год.
Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове Градске општине Барајево,
решавајући по захтеву Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП матични
број правног субјекта:--------------- из Београда-Врачар, улица ------ број ---, поднетом преко
пуномоћника Снежане Цвијић дпломирани инжењер архитектуре, координатор Службе за
високоградњу на основу члана 158. Закона о планирању и изградњи објеката
(Сл.гласникРС»,број72/09,81/09,64/10,24/11121/12,98/13,132/14,145/14) и члана 71.Правилника
о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације
према класи и намени објекта (Сл,гласник РС“23/2015) и чл.45.ст.1. Правилника о поступку и
спровођењу обједињене процедуре електронским путем(Сл.гласник РС.бр.113/15), у поступку
издавања употребне дозволе доноси:

РЕШЕЊЕ
о употребној дозволи
ОДОБРАВА СЕ УПОТРЕБА изведених радова на изградњи секундарне водоводне
мреже насеља Бељина инвеститору Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу
Београда Ј.П.из Београда, улица ---------- бр.84. Водовод се простире преко катастарских
парцела број 905, 910/4, 1026, 1173, 1174, 1074/5, 1078/3, 1078/5, 1223/5, 1354, 1443, 1444/1,
1446/1, 1493, 1649/2, 1649/3, 1652, 1659, 1660/2, 1661, 1662, /1,1663/2, 1664, 1665/1, 1666, 1667
и 1668 КО Бељина.Укупна дужина пројектованог цевовода је 17.040 м. изграђен на основу
решења о извођењу радова број 351-181/2015 од 10.06.2015 (решење постало правоснажно
дана16.06.2015 год.),решења о измени решења о одобреном извођењу радова број 351-299/2015
и решења о измени решења о одобреном извођењу радова број 351-465/2015 од 06.01.2016
године донетог од стране Одељења за урбанизам, грађевинске и комуналне послове Градске
општине Барајево, (решење постало правоснажно дана 24.01.2016 год).
Подаци о објекту: Објекат категорија Г,класификациони број 222210
Пречник цевовода:Ø 110мм , Ø160мм и Ø 250 мм
Инвеститор објекта је „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда
Ј.П. ул.Његошева бр.84.
Извођач радова је:“ДМ-ИНВЕСТд.о.о.“из Смедеревске Паланке ул.Вука
Караџића бр.3,представник дипл.грађ.инж. Драгиша Димитријевић.
Надзорни орган:Игор Чича дипл инж.грађ.лиценца бр.414 Е778 10,Војислав Јовић
дпл.грађ.инж.лиц.бр.414 1273 03 Петар Дробац,грађ.тех..
Извршено је геодетско снимање објекта и урађен Елаборат геодетских радова од стране
Геодетске организације „GEO TEAM FUTURE“,Смедеревска Паланка,Одговорно лице Никола
Дерманов дипл.инж. геод.

Саставни део овог решења чини Записник Комисије технички преглед бр.ТП Z-54/17 од
24.07.2017 године урађен од стране Комисије за технички преглед формиране од представника
“BSI“д.о.о. за завршне радове у грађевинарству и трговини из Зрењанина,ул. Темишварски
друм бр 2. Одлуком о формирању комисије бр.О Z-54/2017 од 20.06.2017 год.
Образложење
Снежана Цивић дипл. инж.арх..координатор Службе за високоградњу ,пуномоћник Дирекције
за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. из Београда улица ------------- бр.--поднела је захтев за издавање решења о употреби секундарне водоводне мреже у насељу
Бељина преко Централног информационог система Агенције за привредне регистре ближе
описан у диспозитиву решења (захтев је поднет 31.08.2017 године).
Приложени су следећи прилози у pdf формату настали дигитализацијом изворног
документа,потписани квалификованим електронским потписом Снежане Цивић.
1.Овлашћење којим је Снежана Цивић дипл.инж.арх. овлашћена да заступа Дирекцију за
грађевинско земљиште и изградњу ЈП из Београда ул.Његошева бр.84 у поступку прибављања
употребне дозволе.
2.Решење о одобреном извођењу радова бр. 351-181/2015 од 10.06.2015 год.Решење о измени
решења о одобреном извођењу радова бр.351-299/2015 од 21.08.2015 год. и решење о измени
решења о извођењу радова бр.351-465/2015 од 06.01.2016 год.
3.Елаборат геодетских радова.
4.Изјава Инвеститора , стручног надзора и извођача радова на изградњи
секундарне водоводне мреже насеља Бељина,укупна дужина пројектованог цевовода је 17.040
м, на траси преко кат.парц. ближе наведених у диспозитиву решења и да није дошло до
одступања од Пројекта за извођење радова,те да је изведено стање једнако пројектованом
стању.
5..Накнада за ЦЕОП у износу од 2000,00 дин.
6.Записник комисије за технички преглед од 24.07.2017 год.,урађен од стране
представника“BSI“доо за завршне радове у грађевинарству и трговини из Зрењанина
ул.Темишварски друм бр.2.
Чланови комисије су:
1.Александра Лаовић Џамић ,дипл.инж.грађ.лиц.бр.3141650 10 - Председник
комисије.
2.Зоран Шуша,дипл.маш.инж.лиц.бр.432F310 10-члан.
Разматрајући поднети захтев утврђено је да су испуњени формални услови за
поступање по захтеву из чл.42 и чл.43.Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем да је уз захтев приложена документација прописана
чл.158.Законом о панирању и изградњи („Сл.гласник РС „бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11,121/12,
98/13,132/14, 145/14.(прописано је да се уз захтев за издавање употребне дозволе изведених
радова секундарне водоводне мреже у насељу Бељина, прилаже извештај комисије за технички
преглед којим се утврђује да су радови изведени у свему према овереној техничкој
документацији са предлогом да се може издати употребна дозвола одлучено је као у
диспозитиву решења.

Административна такса тарифни број 1.и 9.Закона о 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 износ од 800,00 дин. наплаћена
је путем извода.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба
Секретаријату за имовинско-правне послове, грађевинску и урбанистичку инспекцију, Града
Београда, у року од 8 дана од дана достављања. Жалба се може поднети преко овог Одељења,
или непосредно другостепеном органу таксирана са 460,00 динара административне таксе.
Обрађивач,
____________________________
Урошевић Зорица, грађ.тех.

Начелник одељења
Оливера Ћамиловић.дипл.инж.грађ.
.

