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стамбених пословаБрој: 351-1832/2016
Датум: 24.10.2016. године
Београд

Одељење грађевинских и стамбених послова Управе градске општине Палилула у Београду,
решавајући по захтеву Градске управе града Београда, Секретаријата за образовање и дечију
заштиту, ул. Краљице Марије бр.1, број ROP-PAL-11428-ISAW-2/2016, за издавање решења о
одобрењу за извођење радова на реконструкцији, адаптацији и пренамени простора у приземљу
објекта, зграде културе - Библиотеке "Милутн Бојић"- Одељење Овча, ул. Михаја Еминескуа бр. 78 у
Београду, на кат. парц. 2933 КО Овча, на основу чл. 8ђ и чл. 145. Закона о планирању и изградњи
(“Сл.гл.РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/10 -одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука
УС, 50/2013 - одлука УС, 98/ 2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014), чл. 28. и 29. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл.гл.РС" бр. 113/15), 42-49.
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке
документације према класи и намени објеката ("Сл.гл.РС" бр. 23/15 и 77/15), и чл. 192. Закона о
општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и "Сл. гл.РС", бр. 30/10), д о н о с и

Р Е Ш Е Њ Е

ОДОБРАВА СЕ инвеститору Градској управи града Београда, Секретаријату за
образовање и дечију заштиту, ул. Краљице Марије бр.1, извођење радова на реконстркцији,
адаптацији и пренамени простора у приземљу објекта, зграде културе - Библиотеке "Милутин Бојић"
- Одељење у Овчи, постојеће спратности П+Пк, БРГП 354, 28м2 , укупне нето површине 287,67м2
(површина планираног објекта утврђена према СРПС У Ц2. 100-2002) у објекту ул. Михаја
Еминескуа бр. 78, предрачунске вредности радова 13.533.595,00 динара, а све на кат.парц. 2933 КО
Овча, у Овчи - Београду, објекат "В" категорије, класификациони бројеви 126201 и 126310, тако да
се :
•

у нивоу приземља од просторија библиотеке нето П=137,35м2, формира предшколска
установа за две групе са пратећим садржајем укупне нето П=137,35м2,

•

у нивоу поткровља заджава постојећа вишенаменска сала библиотеке са пратећим
садржајем укупне нето П=150,30м2.

Инвеститор може отпочети са извођењем радова по правоснажности овог решења.
Орган надлежан за издавање овог одобрења, не одговара за податке наведене у Идејном пројекту
који чини саставни део овог решења, те у случају штете настале као последица примене исте, за
штету одговара одговорни пројектант Ивана Ж. Арсенијевић, мастер инж.арх. број лиценце 300 N785
14, која је личним печатом и потписом потврдила садржину достављеног Идејног пројекта.

Образлoжење

Поступајући у складу са прописима којима је дефинисано спровођење поступка издавања
решења о одобрењу за извођење грађевинских радова у обједињеној електронској процедури, овом
Органу се преко ЦИС-а под бројем број ROP-PAL-11428-ISAW-2/2016, обратила Градска управа
града Београда, Секретаријата за образовање и дечију заштиту, ул. Краљице Марије бр.1, захтевом за
издавање решења о одобрењу за извођење радова на реконструкцији, адаптацији и пренамени
простора у приземљу објекта, зграде културе - Библиотеке "Милутн Бојић"- Одељење Овча, ул.
Михаја Еминескуа бр. 78 у Београду. Поднет захтев је код овог Органа заведен под службеним
бројем 351-1832/16.
и то:

Уз захтев инвеститор је доставио документацију прописану законским и подзаконским актима

-Локацијске услове Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града
Београда, Сектора за издавање локацијских услова и грађевинске послове у поступку обједињене
процедуре, IX-20 бр.350-949/2015 од 23.11.2015. године;
-Главну свеску Идејног пројекта (ИДП) број 318-11/15 од децембра 2015. године, који је
израдио Саобраћајни Институт ЦИП д.о.о. из Београда, ул. Немањина бр. 6/IV, одговорни пројектант
је Ивана Ж. Арсенијевић, мастер инж.арх. број лиценце 300 N785 14, уз напомену да је исти
извођач израдио целокупну приложену техничку документацију, и то:
-Пројекат Архитектуре, одговорни пројектант је Ивана Ж. Арсенијевић, мастер инж.арх. број
лиценце 300 N785 14 ;
-Пројекат Конструкције, одговорни пројектант је Оливера Д. Гајовић-Гојгић, дипл.инж.грађ.
број лиценце 310 2121 03;
-Пројекат Хидротехничких инсталација, одговорни пројектант је Верица Јаблановић Чича,
дипл.инж.грађ., број лиценце 314 I933 10;
-Пројекат Електроенергетских инсталација, одговорни пројектант је Зоран М. Бабић,
дипл.инж.ел., број лиценце 350 М200 13;
-Пројекат Телекомуникационих и Сигналних инсталација, одговорни пројектант је Периша С.
Прокопијевић, дипл.инж.ел. број лиценце 353 4455 03;
-Пројекат Машинских инсталација, одговорни пројектант је Лидија Б. Баровић Дурковић,
дипл.инж.маш. број лиценце 330 F253 07;
-Пројекат Спољњег уређења, одговорни пројектант је Ивана Ж. Арсенијевић, мастер инж.арх.
број лиценце 300 N785 14 и
-Елаборат заштите од пожара за реконстркцију, адаптацију и пренамену простора у приземљу
објекта, зграде културе - Библиотеке "Милутин Бојић" - Одељење у Овчи, број 318-11/15 од децембра
2015. године, који је израдио Саобраћајни Институт ЦИП д.о.о. из Београда, ул. Немањина бр. 6/IV,
овлашћено лице Санела З. Средојевић, дипл.инж.арх. Број лиценце 300 А760 04, број овлашћења 152415/13;
-Решење градоначелника града Београда бр. 463-6547/15-Г од 10.09.2015. г.
-Сагласност Секретаријата за имовинске и правне послове Градске управе града Београда
XXI-04-463.3-23/2016 од 11.03.2016. године;
-Уговор закључен између Града Београда и ПУ "Бошко Буха" бр. XXI-01-07-261/2015 од
13.10.2015. године;
-Извод из ЛН бр. 82 КО Овча, издат од РГЗ-а Службе за катастар непокретности Палилула под
бр. 952-1-4645/15 од 08.07.2015. године ;
-Копију плана кат. парц. 2933 КО Овча издат од РГЗ-а Службе за катастар непокретности
Палилула под бр. 953-2-625/15 од 08.07.2015. године и
-доказе о плаћеним административним таксама.

По пријему захтева за издавање одобрења, овај Орган је извршио проверу испуњености
формалних услова за поступање по захтеву, сходно чл. 2., 3. а у вези чл. 28. и 29. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гл. РС" бр. 113/15) и нашао
да су испуњени формални услови за поступање по поднетом захтеву.
Саставни део списа предмета чини и Извештај стручног сарадника дипл.инж.грађ. од
20.10.2016. године, којим је утврђено је да има услова за издавање траженог одобрења с тим да у
складу са одредбама чл. 8ђ ст. 4. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, бр. 72/2009, 81/2009,
64/10 УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 УС, 50/2013 УС, 98/ 2013 УС, 132/2014, 145/2014) у случају
штете која би настала као последица примене презентоване техничке документације у конкретном
случају а на основу које је издато ово решење, за коју се накнадно утврди да није у складу са
прописима и правилима струке, за штету слодарно одговарају пројектант који је израдио и потписао
техничку документацију и инвеститор.
Како је из достављене документације утврђено да су испуњени формални услови за
поступање по поднетом захтеву у складу са прописима чл. 28 и 29. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гл. РС" бр. 113/15), те да су отклоњени
недостаци истакнути у закључку број 351-1241/2016 од 14.07.2016. године, овај Орган је нашао да су
испуњени услови предвиђени одредбама чл. 8ђ у вези чл. 145.ст.1. и 2. Закона о планирању и
изградњи (“Сл. гл. РС”, бр. 72/2009, 81/2009, 64/10 УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 УС, 50/2013 УС,
98/ 2013 УС, 132/2014, 145/2014), па је донео одлуку као у диспозитиву.
Против овог решења може се изјавити жалба Градској управи - Секретаријату за имовинскe и
правне послове Градске управе града Београда у року од 8 дана од дана пријема истог, а преко овог
Одељења таксирана са 440,00 динара републичке административне таксе.
Решење ће бити објављено на интернет страни овог органа www.palilula.org.rs.
Решење доставити: Граду Београду- грдској управ - Секретаријату за образовање и дечију
заштиту, ул. Краљице Марије бр.1, Библиотеци "Милутин Бојић" - Илије Гарашанина бр. 5 Одељење у Овчи, ул. Михаја Еминескуа бр. 78, Документацији и Писарници.
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