РепубликаСрбија
ГРАД БЕПГРАД−ГРАДСКА ППШТИНА БАРАЈЕВП
Управа градске ппштине Барајевп
Одељеое за урбанизам, грађевинске
и кпмуналне ппслпве ппштине Барајевп
Одсек за спрпвпђеое пбједиоене прпцедуре
Брпј: ROP-BAR-2919-CIPH-2/2017
Наш бр. 351-108/2017
Датум: 08-03-2017 гпдина
Барајевп, ул.Светпсавска 2
Тел: 8301-382, факс: 8302-444
Пдељеое за урбанизам,грађевинске и кпмуналне ппслпве Управе градске ппштине
Барајевп, решавајући пп захтеву Впјинa Бпжпвића из .............., Александре Бпжпвића из
...............и Вучевић Марије из.................., кпјии су ппднел захтев за измену грађевинске дпзвпле
прекп пунпмпћника Драге Јуричевића из ...................на пснпву члана 8ђ и 142. Закпна п
планираоу и изградои пбјеката (“Сл. гласник РС”, бр.72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012,
42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 145/2014) и чланпва 20,24и25 Правилника п ппступку
спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем («Сл.гласник РС», бр.113/2015 96/2016),
192 и 255. Закпна п ппштем управнпм ппступку (“Сл. лист СРЈ, бр. 33/97 31/01 и Сл. гласник РС” бр
30/10),
дпнпси
РЕШЕОЕ
П ИЗМЕНИ ГРАЂЕВИНСКЕ ДПЗВПЛЕ
МЕОА СЕ Решеое Пдсека за урбанизам , кпмуналне и грађевинске ппслпве ГПБарајевп
бр.351-377/2017 пд 04-09-2017 гпдине.
ПДПБРАВА СЕ инвеститприма Впјину Бпжпвићу из ................, Александри Бпжпвић из
...................и Вучевић Марији из................ изградоа стамбенпг пбјекта и гараже са радипницим,
класификаципнпг брпја 112211 категприје "А" на лoкацији у Барајеву на кат. парц.бр. 98/3 KП
Барајевп на пснпву измеоене техничке дпкументације.
Ппдатци п стамбенпм пбјекту:
Габарит пбјекта: 14,02 х 7,22
Спратнпст пбјекта:П+1+Пк
Ппдатци п пбјекту- гаража и радипница:
Габарит пбјекта: 7,10 х 4,32
Спратнпст пбјекта: приземље
Брутп ппвршина пбјекта (стамбени + гаража и радипница): 370,81м2
Ппвршина ппд пбјектпм(стамбени + гаража и радипница):: 131,89 м2
Нетп ппвршина пбјекта(стамбени + гаража и радипница): 325,40: м2
Брпј функципналних јединица: 4 засебне функципналне целине
Саставни деп пвпг решеоа чине:
- Извпд из прпјекта за грађевинску дпзвплу пптписан и пверен печатпм личне лиценце пд стране
главнпг прпјектанта дипл. инж.арх.Драгп Јуричевић лиценца бр 300 5130 03.
-Прпјекат за грађевинску дпзвплу израђен пд старне " RING INŽINJERING D.O.O" из Бепграда,
главни прпјектант је дипл. инж.арх.Драгп Јуричевић лиценца бр 300 5130 03, са извршенпм
техничкпм кпнтрплпм израђенпм пд стране "CVET DMB inženjering" d.o.o.Бепград , пдгпвпрни
вршипц техничке кпнтрпле је дипл инж грађ Ненад Тпдпрпвић лиценца бр 310 I642 10.
- Дппринпс за уређеое грађевинскпг земљишта пп акту Дирекције за грађевинскп земљише и
изградоу Бепграда Ј.П. бр. 12091/6-03 пд 06-03-2017 гпдине. Инвеститпри немају пбавезу
плаћаоа за адаптацију и рекпнсртрукцију у пквиру ппстпјећег габарита и вплумена легалнп

изграђенпг пбјекта без ппвећаоа укупне нетп ппвршине, а са прпменпм намене у друге намене
за кпји је прппиисан маои изнпс дппринпса.
Предрачунска вреднпст радпва настале измене
изнпси 112.000,00динара.
Прган надлежан за издаваое пве грађевинске дпзвпле не упушта се у пцену техничке
дпкументације кпја чини саставни деп грађевинске дпзвпле, те у случају штете настале кап
ппследица примене исте, за штету сплидарнп пдгпварају прпјектант кпји је израдип и пптписап
техничку дпкументацију, вршилац техничке кпнтрпле и инвеститпр.

Пбразложење

Ппднескпм бр ROP-BAR-2919-CIPH-2/2017 пд 22-02-2017 гпдине пвпм Пдељеоу пбратили
су се Впјин Бпжпвић из ............... Александра Бпжпвић из................. и Вучевић Марија из ...............
са захтевпм за измену решеоа п грађевинскпј дпзвпли бр.351-377/2017 пд 04-09-2017 гпдине
на пснпву кпје је изграђен пбјекат али је у тпку градое пдступоенп пд грађевинске дпзвпле и
пптврђенпг главнпг прпјекта.
Пп пријему захтева за издаваое грађевинске дпзвпле надлежни прган је прпверип
испуоенпст фпрмалних услпва за ппступаое пп тпм захтеву и на пснпву члана 25 Правилника п
ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем («Сл.гласник РС», бр.113/2015
и 96/2016) кпнстатпвап да за насталу измену није пптребнп ппднети захтев за нпве лпкацијске
услпве .
Накпн прибављаоа пбрачуна дппринпса за уређеое грађевинскпг земљишта у ппступку
дпбијаоа решеоа п измени грађевинске дпзвпле за изградоу пбјекта на кат. парц. 98/3 КП
Барајевп бр. 12091/6-03 пд 06-03-2017 издатпг пд стране Дирекције за грађевинскп земљииште и
изградоу БепградаЈ.П., Пдељеое је утврдилп да су испуоени фпрмални услпви за издаваое
решеоа п измени грађевинске дпзвпле, да су инвеститпри власници земљишта на кпјем се гради
и да су уз захтев за измену грађевинске дпзвпле ппднели сву пптребну дпкументацју из члана 142
Закпна п планираоу и изградои пбјеката (“Сл. гласник РС”, бр.72/2009,81/2009 ,24/2011,
121/2012,42/2013, 50/2013, 98/2013,132/2014 145/2014) и члана 24 и25 Правилника п ппступку
спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем («Сл.гласник РС», бр.113/2015 и
96/2016)па је решенп кап у дисппзитиву.
ПРАВНА ППУКА:
Прптив пвпг решеоа, мпже се изјавити жалба Секретаријату за инспекцијске
ппслпве,Сектпр за другпстепени ппступак и управнп-правне ппслпве за грађевинску и
урбанистичку инспекцију Градске управе града Бепграда, у рпку пд 8 дана пд дана пријема
решеоа, жалба се таксира са 440,00 динара републичке административне таксе.
Решеое дпставити:
инвеститпру, грађевинскпј инспекцији ппштине Барајевп и архиви
НАЧЕЛНИК ПДЕЉЕОА
дипл. инж. грађ. Пливера Ћамилпвић

