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Одељеое за урбанизам, грађевинске и кпмујналне ппсплпве Управе Градске ппштине
Барајевп, решавајући у предмету издаваоа упптребне дпзвпле инвеститпра Нинпслава Лазића из
Шапца, ул. ---------------- бр. ------, ЈМБГ:--------------------- чији је пунпмпћник Бирп за прпјектпваое''
АТЕЉЕ 12'' из Шапца, на пснпву члана 8 Закпна и планираоу и изградои (''Сл. гласник РС''
бр.72/2009; 81/2009; 24/2011; 121/2012; 42/2013; 50/2013; 98/2013; 132/2014 и 145/2014''), члана
44. Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем (''Сл. гласник
РС'' брпј 113/15, 96/2016 и 120/2017), члана 34. и 146. Закпна п ппштем управнпм ппступку (''Сл.
гласник РС'' брпј 18/2016) и Одлуке п прганизацији управе Градске ппштине Барајевп (''Сл. лист
града Бепграда бр. 111/2016) издаје:

ЗАКЉУЧАК

ПДБАЦУЈЕ СЕ захтев
Нинпслава Лазића из Шапца ул. --------------------- бр. -------, за
издаваое упптребне дпзвпле збпг ненадлежнпсти.

образложење

Ппднескпм ROP-BAR-19174-IUP-1/2018, завпдни брпј 351-395/2018 пд 06.07.2018. гпдине
Одељеоу за урбанизам, грађевинске и кпмуналне ппслпве Управе Градске ппштине Барајевп,
пбратип се Нинпслав Лазпвић из Шапца захтевпм за издаваое упптребне дпзвпле за стамбени
пбјекат изграђен на кат. парц.бр. ------------ КО Шабац.
Какп Одељеое за урбанизам, грађевинске и кпмуналне ппслпве Управе Градске ппштине
Барајевп, схпднп чл. 34. Закпна п ппштем управнпм ппступку није меснп надлежнп за ппступаое
пп захтеву, тп је на пснпву чл. 44. Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре
електрпнским путем пдлученп кап у дисппзитиву закључка.
ППУКА П ПРАВНПМ ЛЕКУ: Прптив пвпг закључка мпже се изјавити жалба у рпку пд 8 (псам)
дана пд дана пријема истпг, Градскпј управи града Бепграда- Секретаријату за инспекцијске

ппслпве, Сектпру за другпстепени ппступка и управнп-правне ппслпве за грађевинску и
урбанистичку инспекцију Градске управе града Бепграда, а прекп пвпг Одељеоа или неппсреднп
другпстепенпм пргану. Ппднесак жалбе се таксира са 460,00 динара републичке административне
таксе.
доставити:
- инвеститру;
- архиви

пбрађивач.
Зприца Урпшевић грађ.тех.
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