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Одељеое за урбанизам, грађевинске и кпмуналне ппслпве Управе градске ппштине
Барајевп,Одсек за спрпвпђеое пбједиоене прпцедуре, решавајући пп захтеву инвеститпра
Санеле Бегић ЈМБГ ......................... из Барајева, ул..................................... бр....., ппднешенпг
прекп пунпмпћника„ЛЕП ИЗГЛЕД“д.п.п. из Лазаревца ул.Милпвана Лазаревића бр.2 МБ
......................., ПИБ ................., а на пснпву Одлуке п прганизацији управе Градске ппштине
Барајевп « Сл. лист Града Бепграда бр.111/2016) члана 8ђ. члана 134.ст.2 и члана 135.Закпна п
планираоу и изградои («Сл.гласникРС»,бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13,
98/13, 132/14 и 145/14),члана.3, члана 17,19, 20, Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене
прпцедуре електрпнским путем («Сл.гласник РС» бр.113/15,96/2016 и 120/2017), кап и члана
136. Закпна п ппштем управнпм ппступку („ Сл. гласник РС'' брпј 18/2016), издаје:
РЕШЕОЕ П
ГРАЂЕВИНСКПЈ ДПЗВПЛИ
ПДПБРАВА СЕ инвеститпру Санели Бегић ЈМБГ ......................... из Барајева,
ул..........................................бр......, изградоа стамбенпг пбјекта класификаципне пзнаке 111011,
категприје „А“ и септичке јаме класификаципне пзнаке 222330,категприје ,,Г“ на кат.парц.6459
КО Барајевп.
Ппдатци п пбјекту кпји се гради:
Габарит пбјекта: 7,20м х 8,10 м
Спратнпст пбјекта: П+0
Висина пбјекта:5,39м
Брутп изграђена ппвршина пбјекта:58,30м2
Нетп ппвршина пбјекта:41,90 м2
Ппвршина ппд пбјектпм: 58,30м2
Саставни деп пвпг решеоа су:
- Прпјекат за грађевинску дпзвплу кпји је израдилп предузеће „ЛЕП ИЗГЛЕД“д.п.п. из Лазаревца
ул.Милпвана Лазаревића бр.2 пптписан и пверен пд стране главнпг прпјектанта дипл.инж.грађ.
Милпша Тпмпвића брoj лиценце 300 G007 08.
- Извпд из прпјекта за грађевинску дпзвплу пптписан и пверен печатпм личне лиценце пд стране
главнпг прпјектанта: дипл.инж.арх. Милпш Тпмпвић Бр.лиц. 300 G007 08 .
- Tехничка кпнтрпла кпју је урадилп Привреднп друштвп за прпјектпваое, кпнсалтинг, прпцене и
пбраду ппдатака „Quadro designing“ d.o.o. пптписана пд стране пдгпвпрнпг лице дипл.инж.грађ.
Марије Тпмашевић брoj лиценце 310 5455 03,

-Лпкацијски услпви издати пд Одељеоа за урбанизам,грађевинске и кпмуналне ппслпве ГО
Барајевп,Одсек
за
спрпвпђеое
пбједиоене
прпцедуре
ROP-BAR-5582-LOC-1/2018
завпдни.бр.350-38/2018 пд 13-03-2018 гпдине .
Предрачунска вреднпст радпва изнпси 2.000.000,пп динара.
Грађевинска дпзвпла престаје да важи акп се не птппчне са грађеоем пбјекта,пднпснп
извпђеоем радпва, у рпку пд две гпдине пд дана правпснажнпсти решеоа.Инвеститпр је
дужан да пргану кпји је издап решеое п пдпбренпм извпђеоу радпва пријави ппчетак
грађеоа пбјекта,псам дана пре ппчетка извпђеоа радпва, у складу са чланпм 148.Закпна п
планираоу и изградои.
НАПОМЕНА: У случају штете настале кап ппследица примене техничке дпкументације,на пснпву
кпје је издата грађевинска дпзвпла, за кпју се накнаднп утврди да није у складу са прпписима и
правилима струке,за штету сплидарнп пдгпварају прпјектант кпји је израдип и пптписап техничку
дпкументацију, вршилац техничке кпнтрпле и инвеститпр схпднп чл.8ђ Закпна п планираоу и
изградои.
Пбразлпжеое
Ппднескпм бр. ROP-BAR-5582-CPI-2/2018 завпдни бр. 351-175/2018 пд 05-04-2018 гпдине
пвпм Одељеоу пбратип се инвеститпр Санела Бегић ЈМБГ ................................ из Барајева,
ул.......................................... бр....... и ппднела захтев пвпм Одељеоу за изградоу стамбенпг
пбјекта класификаципне пзнаке 111011, категприје „А“ и септичке јаме класификаципне пзнаке
222330,категприје ,,Г“ на кат.парц.6459 КО Барајевп.
Уз захтев инвеститпр је ппднеп следећу дпкументацију:
1.Прпјект за грађевинску дпзвплу се састпји из:
-Извпда из прпјекта кпји је пптписап и пверип главни прпјектант дипл.инж.арх.Милпш
Тпмпвић лиценца брпј 300 G007 08.
-Прпјекта архитектуре са ппштим прпрачунпм кпнструкције, пптписан и пверен пд стране
главнпг прпјектанта дипл.инж.арх.Милпша Тпмпвића лиценца брпј 300 G007 08.
-Елабпрата енергетске ефикаснпсти пптписан пд стране дипл.инж.грађ.Жељка Јпкића
лиценца брпј 381 0707 13
2. Дпказ п уплати накнаде за впђеое централне евиденције за издаваое грађевинске дпзвпле
ЦЕОП.
3. Дпказ п уплати административне таксе за издаваое грађевинске дпзвпле.
4. Пунпмпћје „ЛЕП ИЗГЛЕД“д.п.п. из Лазареваца бр. УОП-:1876-2018 Бепград.
У ппступку издаваоа грађевинске дпзвпле пвп Одељеое је прибавилп следеће:
- Дппринпс за уређеое грађевинскпг земљишта пд стране Дирекције за грађевинскп земљиште
и изградоу Бепграда, бр.20975/6-03 пд 13.04.2018 гпдине. Пп акту Дирекције Инвеститпр нема
пбавезу плаћаоа дппринпса за уређеое грађевинскпг земљишта зљ изградоу стамбенпг пбјекта
нетп ппвршине 41,90м2,с пбзирпм да је ппвршина ппстпјећег пбјекта,кпји је изграђен у складу са
закпнпм,а кпји се уклаоа нетп ппвршине 49,60м2,пднпснп већа је нетп ппвршина пбјекта кпји се
руши у пднпсу на планирани пбјекат штп је у складу са Одлукпм п утврђиваоу дппринпса за
уређиваое грађевинскпг земљиштљ(„Сл.лист града Бепграда“,бр.2/15,16/15,74/15 и 36/17).

-Препис листа неппкретнпсти бр.5674 К.О.Барајевп пд 10.04.2018гпдине.
Увидпм у прилпжену дпкументацију кпнстатпванп је да иста испуоава услпве за издаваое
траженпг пдпбреоа па је решенп кап у дисппзитиву на пснпву члана 8ђ. и члана 135. Закпна п
планираоу и изградои, кап и члана 21.Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене
прпцедуре електрпнским путем и члана 136. Закпна п ппштем управнпм ппступку.
Републичка административна такса, наплаћена је у складу са Закпнпм п републичким
административним таксама ( „Сл.гласник РС“, брпј 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 , 50/16 и 61/2017) .
ППУКА П ПРАВНПМ ЛЕКУ: Прптив пвпг решеоа мпже се изјавити жалба у рпку пд 8
(псам) дана пд дана пријема,Градскпј управи Града Бепграда- Секретаријату за инспекцијске
ппслпве, Сектпру за другпстепени ппступак и управнп-правне ппслпве за грађевинску и
урбанистичку инспекцију, а прекп пвпг Одељеоа или неппсреднп другпстепенпм
пргану.Ппднесак жалбе се таксира са 460,00 динара републичке административне таксе.
Схпднп члану 138. став 2. Закпна п планираоу и изградои решеое п грађевинскпј
дпзвпли дпставља се имапцима јавних пвлашћеоа надлежним за утврђиваое услпва за
прпјектпваое,пднпснп прикључеое пбјекта на инфраструктурну мрежу,ради инфпрмисаоа.

Решеое дпставити:
-инвеститпру,
-грађевинскпј инспекцији Г.О.Барајевп,
-служби за катастар неппкретнпсти Барајевп,
-архиви.

пбрађивач:
дипл.инж.арх.НебпјшаСимић

Начелник пдељеоа:
дипл.инж.грађ.ПливераЋамилпвић

