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ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕН\/ КА КУЈ

Република Србија

Г РА~А БСОГ\1;\ ~/\

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,

Бр. _

САОБРАЋАЈА И ШIФРАСТРУКТУРЕ

ROP-MSGI-33709-ISA WНА-4/2019
Број: 351-05-00793/2019-07
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Датум:О2.10.2019. године
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Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, решавајући по захтеву
инвеститора Завода за заштиту споменика културе Града Београда из Београда, Калемегдан,

Горњи град бр. 14, за из.Дав~:tње решења о одобрењу извођења радова на реконструкцији,

ревитализацији, санацији и адап.таi.Ј.!'fји објекта Уметничког павиљона "Цвијета Зузорић" у
Београду, Мали Калемегдан бр.

1, на катастарским парцелама број 59/1 и 60 КО Стари Град,

на подручју градске општине Стари Гр<:!д, на територији града Београда, на основу члана 6.
Закона о министарствима ("Сл. гласник РС", бр.

44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015 -

др.

закон и 62/2017), члана 145. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр .
72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11 , 121/12, 42113-УС, 50/ 13-УС, 98/ 13-УС, 132/ 14,

145/2014, 83/2018,31'/19 И 37/19), ЧЈЈана 28 и 29. Правилника о поступку спровођења
113/15, 96/ 16 и 120/2017),
члана 136. Закона о општем управном поступку {"Службени гласник РС", бр. 18/2016) и
овлашћења садржаног у рёшењу министра број: 031-01-17/2018-02-2 од 26.11.20 18. године,
обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", бр.

доноси:

РЕШЕЊЕ

1 ОДОБРАВА СЕ инвеститору Заводу за заштиту споменика културе Града Београда из
Београда, Калемегдан, Горњи град бр. 14, за издавање решења о одобрењу извођења радова
на реконструкцији , ревитализацији, санацији и адаптацији објекта Уметничког павиљона
"Цвијета Зузорић" у Београду, Мали Калемегдан бр.

и

60 КО Стари Град,

1, на катастарским парцелама број 5911

на подручју градске општине Стари Град, на територији града Београда

11 Предрачунска вредност радова из главне свеске је 176./27.300,00 динара.

Ш Саставни део овог решења су: Локацијски услови издати од стране Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре бр.

00453/2018-14 од 08.02.2019. године;

ROP-MSGI-33709-LOCH-2/2018; 350-021

Идејни пројекат који се састоји од: О Главна свеска,

Пројекат архитектуре, израђени од стране "Завода за заштиту споменика културе града
Београда" Београд, Калемегдан Горњи град 14, који поседује одговарајућу лиценцу по
решењу бр. 352-01-00022/2011-07 од 13.07.2011 . године; 2 Пројекат конструкције, 3

Пројекат хидротехничких инсталација,

4 Пројекат електроенергетских инсталација, 5/1
Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација, 5/2 Пројекат телекомуникационих
и сигналних инсталација - Стабилни систем за аутоматску детекцију и дојаву пожара, 6

Машински пројекат, израђени од стране "Intellinea" д. о.о. предузеће за пројектовање,
инжењеринг и опремање ентеријера, ул. Кумановска бр . 2, 11 ООО Београд;
Елаборат
заштите од пожара израђен од стране "Empex" д.о . о. Београд, ул . Драгице Кончар бр. 37,
11О1 О Београд.

IV

Главни пројекат заштите од пожара, израђен у складу са законом којим се уређује

заштита од пожара и пројек~т за извођење, израђен у складу са правилником којим се
уређује садржина техничке документације , достављају се овом органу, ради прибављања
сагласности органа надлежt-tог з~ послове заштите од пожара на пројекте за извођење.

Образложење

Министарсту грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, инвеститор Завода за
заштиту споменика културе Града Београда из Београда, Калемегдан, Горњи град бр. 14,
поденео је, кроз ЦИС, захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова на

реконструкцији, ревитализацији, санацији и адаптацији објекТа Уметничког павиљона

"Цвијета Зузорић" у Београду, Мали Калемегдан бр. 1, на катастарским парцелама број
Република Србија 59/ Ј и 60 КО Стари Град, на подручју градске општине Стари Град, на
територији града Београда.

Увидом у достављени захтев и прилоге, утврђено је да за поступање нису испуњени
формални услови па је исти закључком ROP-MSGI-33709-ISAW-3/2019 од 12.08.2019.
године, одбачен као непотпун, након чега је ивеститор у законом предвиђеном року поднео

усаглашени захтев, уз који је приложена сва потребна документација, те су испуњени
формални услови за поступање по захтеву прописани чланом 29. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем. Чланом 29. став 3. Правилника

прописано је да надлежни орган утврђује постојање одговарајућег права на земљишту
применом одредби које се односе на прибављање листа
непокретности у поступку издавања грађевинске дозволе из члана 19., а истим је
односно објекту, сходном

предвиђено да, ако су испуњени формални услови за посту.пање по захтеву, надлежни орган
по службеној дужности, без одлагања, прибавља од органа надлежног за послове државног
премера и катастра извод из листа непокретности за непокретност која је предмет захтева.

:.

Увидом у приложене локацијске услове Министарства грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре бр. ROP-MSGI-33709-LOCH-2/2018; 350-02-00453/2018-14 од 08.02.2019.
год. утврђени су услови за реконструкцију, ревитализацију, санацију и адаптацију објекта
уметничког павиљона "Цвијета Зузорић" у Београду, Мали Калемегдан бр. 1,
на
катастарској парцели бр. 59/ 1 и 60 К.О. Стари Град, на подручју градске општине Стари

Град, на територији града Београда, потребни за израду идејног пројекта, у складу са
Планом генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе

Град Београд, целине I-XIX ("Службени гласник града Београда", број
Калемегдана ("Сл . лист града Београда", број 6/69 и 15/88).

-

20/16)

и ДУП-ом

Увидом у прибављен препис листа· непокретности, које је Министарство
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре прибавило по службеној дужности, и то
бр.
2441 КО Стари град издат од РГЗ СКН Стари град бр. 952-04-233-11569/2019 од 02.08.2019.
године, утврђено је да су катастарске парцеле број 59/ 1 и 60 у К.О . Стари град, на територији

града Београда, као и објекат Уметничког павиљона "Цвијета Зузорић" у Београду, Мали
Калемегдан бр . 1, на катастарским парцелама број 59/1 и 60 КО Стари Град, у државној
својини РС, са обимом удела 1/1.. Такође, увидом у Закључак Владе 05 Број : 464-8772/2
018
утврђено је да је да је дата сагласност Заводу "3а заштиту споменика културе Града Београда
из Београда да, у име Р~публике Србије, као власник објекта - уметничког павиљона
"Цвијета Зузорић" у Београду; М~~ Юшемегдан бр. 1, на катастарској парцели број 60 КО
Стари Град, врши инвеститорска права и обавезе, ради израде пројекта реконструк
ције,
ревитализације, санације и адаптације пројекта. Имајући у виду наведено, преписи листа

непокретности представљају одговарај;ући доказ о праву на земљишту и објектима
инвеститора, у смислу члана 145., а у вези са чланом 135.
Увидом у техничку документацију утврђено је да. је за главног пројектанта одређен
Александар Шевић, дипл. инж. арх., лиценца бр. 300 6653 04, да је одговорно
лице

пројектанта Оливера Вучковић, да је категорија објекта В, а класификациони број објекта

126201 .

У складу са чланом

!.

1 Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског
земљишта ("Службени лист Града Београда", бр. 2/ 15, 16/15, 74/15, 36/17, 50/18 и 118/ 18)

утврђено је да се допринос за уређивање грађевинског земљишта ·не обрачунава за објекте

јавне намене у јавној својини .

Увидом у налоге за уплату, утврђено је да је уплаћена накнада за ЦЕОП, Републичка
административна такса за подношење захтева и Републичка административна такса
за
доношење решења.

На основу горе наведеног, утврђено је да су испуњени услови из члана 145. Закона о
планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр . 72/09 и 81/09-исправка, 64/ 1О-УС,
24/11 , 42/ 13-УС, 50/ 13-УС, 98/ 13-УС, 132/14, 145/2014, 83/2018, 31/19 и 37/19) за издавање
решења о одобрењу извођења радова на реконструкцији, ревитализацији, санацији
и

адаптацији објекта Уметничког павиљона "Цвијета Зузорић" у Београду, Мали Калемегдан
бр. 1, на катастарским парцелама број 59/ 1 и 60 КО Стари Град, на подручју градске
општине Стари Град, на територији града Београда.
Како је предмером и предрачуном радова у идејном пројекту утврђена предрачунска
вредност радова у износу од 176.727.300 ,00 динара динара .то је донета одлука као у ставу

П диспозитива овог решења.

:.

Решено у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраст
руктуре , под бр .

05-00793/2019-07, дана 02.10.2019. године.

351-

Упутство о правном средству:

Ово решење је коначно у управном поступку и
против њега се не може уложити жалба, али се
може покренуги

управни спор, поднош<:Ј-Ьем

тужбе Управном суду Србије у року од
од дана пријема решења

30 дана

ПОМОЋНИЦА МИНИСТРА
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