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Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове-Одсек за обједињену процедуру
Управе градске општине Барајево, решавајући по захтеву ПРЕДРАГА РАДИВОЈЕВИЋА
ЈМБГ............................., поднетог преко пуномоћника ЛУКЕ АЋИМОВИЋА ЈМБГ
.................................. из Суботице, за издавање решења о одобрењу извођења радова за
изградњу помоћног објекта-гараже на к.п.1637/3 К.О. Вранић а на основу чл. 8ђ и чл.145.
Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр.72/09,81/09,64/10,24/11,121/12,42/13одлука УС,50/13-одлука УС,98/13-одлука УС,132/14,145/14 и 83/2018), чл.17 и чл.18
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Сл.гласник РС“ бр.113/2015 и 96/2016), чл.29. Правилника осадржини,начину и поступку
израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта
(„Сл.гласник РС“,бр.23,77/2015 и 58/16) и члана 92. Закона о општем управном поступку
„Сл.гласник РС“, бр.18/2016),доноси:

РЕШЕЊЕ
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора ПРЕДРАГА РАДИВОЈЕВИЋА,за издавање решења о
одобрењу извођења радова на изградњи помоћног објекта-гараже на к.п.1637/3 К.О.
Вранић, због непостојања услова за вођење поступка.
Образложење
Инвеститор ПРЕДРАГ РАДИВОЈЕВИЋ ЈМБГ............................................, преко
пуномоћника ЛУКЕ АЋИМОВИЋА ЈМБГ ................................... из Суботице, поднео је
дана 11.12.2018. године преко ЦИС-а,овом Одељењу захтев под бр. ROP-BAR-34862-ISAW3/2018,заведен на писарници овог органа дана 12.12.2018.године под бр. 351- 764/2018
године за издавање решења о одобрењу извођења радова за изградњу помоћног објектагараже на к.п.1637/3 К.О. Вранић .
Чланом 28. ст. 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре у електронској
форми („Сл.гласник РС“,бр.113/2015 и 96/2016), прописано је да се поступак за издавање
решења којим се одобрава извођење радова из члана 145. став 1. Закона покреће подношењем
захтева надлежном органу кроз ЦИС.
Уз захтев је достављена следећа документација:
-доказ о уплати накнаде за ЦЕОП за издавање решења у складу са чланом 145 закона;
- доказ о уплати накнаде за РАТ за издавање решења у складу са чланом 145.Закона 830 дин
-пуномоћје за подношење захтева за издавање решења о одобрењу извођења радова на име
Лука Аћимовић.
-идејни пројекат.
-Потврда Дирекције за грађевинско земљиште бр.57669/5-06 од 17.10.2018 год.
-Услови за пројектовање и прикључење ЕПС Дистрибуције.
-Препис листа непокретности бр.787 за к.п.1637/3 КО Вранић,Барајево.
-Главна свеска.
Увидом у издато Решење о одобреном извођењу радова ROP-BAR-29190-ISAWHA-2/2018
Заводни број:351- 632/2018 од 16.10.2018 године овај орган је утврдио да је о поднетом
захтеву правоснажно одлучено па је сходно чл.92 Закона о општем Управном поступку
одлучено као у диспозитиву Решења.

НАПОМЕНА: Како се у конкретном случају ради о потреби измене Решења о одобреном
извођењу рaдова па је неопходно да се подносилац захтева обрати надлежном органу
захтевом за измену Решења о одобреном извођењу радова.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Закључка може се изјавити приговор
надлежном општинском,односно градском већу,преко надлежног органа у року од три дана
од дана достављања.Поднесак жалбе се таксира са 440,00 динара административне таксе.
Закључак доставити:подносиоцу захтева,надлежној служби ради објављивања на интернет
страници надлежног органа
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