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Градска општина Барајево 

Управа градске општине Барајево 

Одељење за урбанизам,  грађевинске и комуналне  послове 

Одсек за спровођење обједињене процедуре 

Број: ROP-BAR-29470-ISAW-1/2019 

Заводни број: 351-719/2019 

Датум: 03.10.2019. год 

Барајево, Ул. светосавска број 2, соба број 7 
Тел. 8301-382 

Факс: 8302-444 
 

       Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне  послове Управе градске општине 

Барајево, решавајући по захтеву Вељка Јанковића из Барајева, ул. _____ бр. __, 

поднетом преко пуномоћника ЛЕП ИЗГЛЕД д.о.о. из Лазаревца, а на основу члана 145. 

Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 

42/2013, 132/14, 145/14, 83/2018, 120/2018, 31/19), чл. 28. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/19) и 

члана 136. Закона о општем управном поступку (“Сл. гласник РС”, број 18/2016), 

доноси           

                                                                                                                                                                                                              

Р Е Ш Е Њ Е 
 

       ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова 

изградње помоћног објекта – септичке јаме инвеститору Вељку Јанковићу из Барајева, 

ул. ______ бр. __, поднетог под бројем ROP-BAR-29470-ISAW-1/2019 од 27.09.2019. 

године, из разлога не испуњености материјалних услова за поступање надлежног 

органа по наведеном захтеву. 

 

Образложење 

 

        Вељко Јанковић из Барајева, ул. _____ бр. __ је путем свог пуномоћника ЛЕП 

ИЗГЛЕД д.о.о. из Лазаревца, поднео захтев за издавање решења о одобрењу извођења 

радова изградње помоћног објекта – септичке јаме, под бројем ROP-BAR-29470-ISAW-

1/2019 од 27.09.2019. године. Надлежни орган Управе градске општине Барајево је 

приликом одлучивања и ценећи приложену документацију, утврдио да је потребно да 

се инвеститор обрати надлежној служби кроз ЦИС путем обједињене процедуре ради 

издавања локацијских услова, којима би се утврдили услови имаоца јавних овлашћења 

и минимална удаљеност од суседних кат. парцела за изградњу предметног објекта. 

Такође, потребно је прибавити оверене сагласности сувласника кат. парцела кроз које 

пролази планирани канализациони одвод. Узимајући све претходно наведено одлучено 

је као у диспозитиву. 

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против овог решења може се изјавити приговор надлежном Општинском већу, 

преко надлежног органа, у року од три дана од дана достављања. 

Ако подносилац захтева, а најкасније 30 дана од дана објављивања решења на 

интернет страници надлежног органа, поднесе нов, усаглашен захтев и отклони све 



недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново 

плаћа административне таксе. 

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење 

усаглашеног захтева без обавеза достављања документације поднете уз захтев који је 

одбачен и поновног плаћања административне таксе за подношење захтева. 

Ако надлежни орган у поступку по захтеву не одобри извођење радова, 

подносилац захтева има право на повраћај републичке административне таксе за 

доношење решења. 

 

Поднесак приговора се таксира са 480,00 динара административне таксе. 

 

 Решење доставити:  

-инвеститору,  

-грађевинској инспекцији, 

-архиви. 

 

 

 

Обрађивач,                                                                                             Начелник Одељења, 

 

дипл.правник Александар Веселиновић                     дипл. инж. грађ. Оливера Ћамиловић    

 

 

 


