ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ГРОЦКА
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Одељење за грађевинско- урбанистичке
и комунално-стамбене послове
Број: ROP-GRO-15236-CPI-1/2016
Дана: 08.07.2016.године
Гроцка
Одељење за грађевинско-урбанистичке и комунално-стамбене послове Управе градске општине
Гроцка, решавајући по захтеву Јавног предузећа „Путеви Србије“ из Београда, Ул. Булевар Краља
Александра бр.282, МБ:20132248, чији је пуномоћник „Шидпројект“ д.о.о из Шида, Ул. Кнеза Милоша
бр.2, за издавање решења о грађевинској дозволи за реконструкцију и доградњу постојећег
некатегорисаног пута, на основу чл.8ђ. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“
бр.72/09,81/09,64/10, 24/11, 121/12,42/13,50/13,98/13,132/14 и 145/14), чл. 16. и 17. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр.113/15), доноси
РЕШЕЊЕ
О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ
ИЗДАЈЕ СЕ грађевинска дозвола инвеститору Јавном предузећу „Путеви Србије“ из Београда,
Ул. Булевар Краља Александра бр.282, за реконструкцију и доградњу постојећег некатегорисаног пута,
категорије Г, изградњу инсталација расвете и сигнализације-категорије Г, са измештањем постојеће нн
електроенергетске мреже – категорије Г и телекомуникационе мреже (са каблирањем)- категорије Г,
дужине деонице 375 метара, ширине коловоза 6,00м, планирано оптерећење пута 11,5 тона, висине
објекта нн мреже 8,00м, висине стубова нн мреже 9,00м, на кат.парц.бр. 8492/9, 8666/12, 5430/2, 5441,
5442, 5443, 2167/1 и 2159/2 К.О. Врчин, површине путне парцеле 2435м2.
Укупна предрачунска вредност радова износи 16.008.230,00 динара
Саставни део решења чине:
- Извод из пројекта,бр.45/16, јун 2016.године,пројектант: „ШИД ПРОЈЕКТ“д.о.о. из Шида;
главни пројектант: Маја Ђуричић,дипл.инж.грађ./ лиценца бр. 315 0165 03,
-0.главна свеска ПГД-а,бр.45/16, јун 2016.године,пројектант: „ШИДПРОЈЕКТ“из Шида;
главни пројектант: Маја Ђуричић,дипл.инж.грађ. /лиценца бр. 315 0165 03,
2/2. пројекат саобраћајнице, пројектант: „ШИД ПРОЈЕКТ“д.о.о. из Шида; одговорни
пројектант: Маја Ђуричић,дипл.инж.грађ./ лиценца бр. 315 0165 03,
4. пројекат електроенергетских инсталација: пројектант: „ШИД ПРОЈЕКТ“д.о.о. из Шида;
одговорни пројектант: Драган Васић, дипл.инж.ел, лиценца бр. 350 105 03,
5. пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација: пројектант „ШИД
ПРОЈЕКТ“д.о.о. из Шида; одговорнипројектант: Драган Васић, дипл.инж.ел, лиценца бр.
350 105 03,
8. пројекат саобраћаја/саобраћајне сигнализације: пројектант: „ШИД ПРОЈЕКТ“д.о.о. из
Шида; одговорни пројектант: Татјана Јаношевић, дипл.инж.саоб., лиценца бр. 370 А580
04,
8. пројекат спољњег уређења са синхрон планом: пројектант: „ШИД ПРОЈЕКТ“д.о.о. из
Шида; одговорни пројектант: Драган Васић,дипл.инж.ел, лиценца бр. 350 1051 03.
-техничка контрола: Д.О.О. „ВУКАДИНОВИЋ ИНЖЕЊЕРИНГ“ из Шида, вршиоци
контроле: 2- Шуша Марко,дипл.инж.грађ./ лиценца бр. 315 6359 03,
4- Бошко Перић, дипл.инж.ел./ лиценца бр. 350 Ф761 08,
5- Лазар Димитријевић,дипл.инж.ел./ лиценца бр. 353 2923 03,
9- Бошко Перић,дипл.инж.ел./ лиценца бр. 350 Ф761 08.

- Обрачун доприноса Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. бр.
43374/6-03 од 08.07.2016.године, којим се констатује да у складу са чланом 11. Одлуке о
утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Сл.лист града Београда“
бр. 2/15,16/15 и 74/15), допринос за уређивање грађевинског земљишта не обрачунава се
за објекте комуналне и линијске инфраструктуре, односно за реконструкцију и доградњу
постојећег некатегорисаног пута, изградњу инсталација расвете и сигнализације, са
измештањем постојеће нн електроенергетске мреже и телекомуникационе мреже.
Грађевинска дозволи престаје да важи ако се не отпочне са грађењем објекта односно извођењем
радова у року од 2 године од дана правоснажности решења о грађевинској дозволи.
Инвеститор је дужан да 8 (осам) дана пре почетка извођења радова, поднесе овом Одељењу
пријаву радова, са подацима и доказима прописаним чланом 148. Закона о планирању и изградњи.
Грађевинска дозвола престаје да важи ако се у року од 5 (пет) година, од дана правоснажности
решења којим је издата грађевинска дозвола не изда употребна дозвола.
Образложење
Јавно предузеће „Путеви Србије“ из Београда, Ул. Булевар Краља Александра бр.282, преко
пуномоћника „Шидпројект“ д.о.о из Шида, Ул. Кнеза Милоша бр.2, поднело је захтев овом Одељењу кроз
ЦИС, којим је тражило да му се изда решење о грађевинској дозволи за реконструкцију и доградњу
постојећег некатегорисаног пута, изградњу инсталација расвете и сигнализације, са измештањем
постојеће нн електроенергетске мреже и телекомуникационе мреже, ближе описаног у диспозитиву
решења.

-

Изградња објекта одобреног диспозитивом решења издаје се на основу документације коју чине:
Извод из пројекта, са главном свеском, пројекат за грађевинску дозволу са техничком контролом,
ближе описани у диспозитиву решења,
катастарско-топографски план израђен од стране О.Д. „Геопанонија“ Нови Сад, Ул. Петра
Драпшина бр.46,
Извод из листа непокретности бр. 10420 КО Врчин од 06.07.2016.године,
Извод из листа непокретности бр. 7528 КО Врчин од 06.07.2016.године,
Локацијски услови ROP-GRO-7282-LOCH-2/2016 од 25.05.2016.године,
Обрачун доприноса Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. бр. 43374/6-03
од 08.07.2016.године,
Технички услови ЕПС Дистрибуције број 84110, МВ, ЕG-78/16 од 18.05.2016.године,
Услови за израду техничке документације ЈП „Србијагас“ Нови Сад, бр. 06-03/12792 од
03.06.2016.године,
Доказ о уплати административне таксе за подношење захтева и доношење решења и накнаде за
Централну евиденцију.

Сходно чл.8ђ. Закона о планирању и изградњи, надлежни орган је проверио испуњеност формалних
услова за изградњу и није се упуштао у оцену техничке документације нити је испитао веродостојност
документације која је достављена. У случају штете настале као последица примене техничке
докуметације, на основу које је издата грађевинска дозвола за коју се накнакдно утврди да није у складу
са прописима и правилима струке, за штету солидарно одговарају пројектант, вршилац техничке контроле
и инвеститор.
С обзиром да је инвеститор уз захтев за издавање грађевинске дозволе поднео документацију
прописану чл.135. Закона о планирању и изградњи и чл.16. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр.113/15), у складу са чл.21. наведеног
Правилника решено је као у диспозитиву.

Против овог решења може се изјавити жалба Секретаријату за инспекцијске послове градске управе
града Београда, Сектору за другостепени поступак и управно-правне послове за грађевинску и
урбанистичку инспекцију, у року од 8 дана од дана пријема истог, а преко овог Одељења таксирана са
440,00 динара административне таксе.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Биљана Губеринић,дипл.инг.грађ.

