РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД- ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО
Управа Градске општине Барајево
Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове
Одсек за спровођење обједињене процедуре
Број: ROP-BAR-10140-IUP-1/2020
Заводни број: 351-246/2020
Датум: 11.05.2020. год.
Барајево, Ул. Светосавскa 2
Тел: 8302-115 локал 112, 8301-382, факс: 8302-444
Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове Градске општине Барајево,
решавајући по захтеву за издавање употребне дозволе Друштва са ограниченом
одговорношћу „_______________ из Великог Борка, __________________а, на основу
чл.8. и 8ђ., чл.154 и 158. Закона о планирању и изградњи, („Сл.гласник РС“ бр.72/09,
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 98/13, 132/14, 145/14,83/2018, 31/2019, 37/19 и 9/20) и чл.
43 и 44. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем ( Сл. гласник РС бр.68/2019) и чл.136.Закона о општем управном поступку (Сл.
гласник РС,бр.18/16 и 95/2018-аутентично тумачење), доноси:

РЕШЕЊЕ
ОДБАЦУЈЕ
СЕ
захтев____________________________________________,
за
издавање употребне дозволе за економски објекат, категорије А, класификациони
број: 127121 и септичке јаме, категорије „Г“, класификационе ознаке: 222330, изграђен
на локацији у _____________________КО Шиљаковац, због формалних недостатака.
Образложење
_______________________, поднео је дана 06.05.2020.године, преко ЦИС-а, овом
Одељењу, захтев бр.ROP-BAR-10140-IUP-1/2020, заводни бр.351-246/2020, за
издавање решења о употребној дозволи за економски објект-зграду за узгој,
производњу и смештај пољопривредних производа, димензија: 22,26м x 10,26м,
површине нето: 210, 87м2, површина бруто: 228,39 м2, висина објекта: 5,41 м.
Уз захтев је достављена следећа документација:
-Геодетски снимак изведеног објекта на парцели за објекте категорије „А“
-Потврда о завршетку објекта
-Елаборат геодетских инсталација за подземне инсталације израђен од стране
“ТРИГОНОС 2018“ из Београда,одговорно лице Милош Д.Крупешанин
-Елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта израђен
од стране “ТРИГОНОС 2018“ из Београда,одговорно лице Милош Д.Крупешанин,
геодетска лиценца првог реда бр.01 0562 19
-Административне таксе за издавање употребне дозволе

Одредбом чл. 43. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре у
електронској форми („Сл.гласник РС“,бр.68/19), прописано је да по пријему захтева за
издавање решења о употребној дозволи, надлежни орган проверава испуњеност
формалних услова за поступање по том захтеву, односно проверава да ли је
надлежан за издавање решења за који је поднет захтев, да ли је подносилац захтева
лице које у складу са законом може бити подносилац захтева за издавање употребне
доѕволе, да ли је захтев поднет у прописаној форми и да ли је приложена сва
документација прописана законом и подзаконским актима донетим на основу закона и
да ли је уз захтев приложен доказ о уплати прописане накнаде односно таксе. Чланом
44.ставом 1. прописано је да ако надлежни орган утврди да нису испуњени услови из
чланом 43. овог закона, надлежни орган захтев одбацује решењем року од 5 радних
дана од дана подношења захтева уз навођење недостатака.
Увидом у приложену документацију, утврђено је да подносилац захтева није приложио
овлашћење за подношење захтева, таксу за ЦЕОП, као и да приложена документација
није електронски потписана.
Чланом 44.став. 4. прописано је да ако подносилац захтева у року од десет дана од
дана пријема Решења, а најкасније 30 дана од његовог објављивања на интернет
страници надлежног органа, поднесу усаглашени захтев и отклони све утврђене
недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити
поново плаћа административне таксе и накнаде наведене у чл.42.став 2,тачка 3. овог
Правилника.
На основу напред утврђеног и наведеног чињеничког стања, ово Одељење је
утврдило да нису испуњени формални услови у смислу чл.43 Правилника, за
поступање по захтеву за издавање решења о употребној дозволи економског објекта и
септичке јаме на кат.парц.бр.1367/2 КО Шиљаковац, па је одлучено као у диспозитиву
овог решења..
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења може се изјавити приговор
Општинском већу ГО Барајево, преко овог органа у року од три дана од достављања
решења кроз Централни инфомациони систем Агенције за привредне регистре.
Поднесак жалбе се таксира са 480,00 дин.административне таксе.
Решење доставити: подносиоцу захтева, надлежној служби ради објављивања на
интернет страници надлежног органа.

Начелник Одељења
Оливера Ћамиловић дипл.инж.грађ.

