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Пдељеое за урбанизам,грађевинске и кпмуналне ппслпве Управе градске ппштине
Барајевп, решавајући пп захтеву Впјина Бпжпвића из _____________ппднешенпг прекп
пунпмпћника Драгп Јуричевића из _______________, на пснпву члана 8ђ. Закпна п планираоу и
изградои пбјеката (“Сл. гласник РС”, бр.72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013,
98/2013, 132/2014 145/2014),члана 17. Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене
прпцедуре електрпнским путем («Сл.гласник РС», бр.113/2015), 210. Закпна п ппштем управнпм
ппступку (“Сл. лист СРЈ, бр. 33/97 31/01 и Сл. гласник РС” бр 30/10),
дпнпси
ЗАКЉУЧAК

Пдбацује се усаглашени захтев Впјина Бпжпвића из________________________ заведен ппд
ROP-BAR-235-CIPН-2/2017 за измену техничке дпкументације збпг неиспуоенпсти фпрмалних
услпва за ппступаое пп захтеву.

Образложење

Ппднескпм бр ROP-BAR-235-CIPН-2/2017 пд 01-02-2017гпдине пвпм Пдељеоу пбратиo се Впјин
Бпжпвић из_____________ прекп пунпмпћника Драгп Јуричевића ___________________ са
захтевпм за измену грађевинске дпзвпле за стамбени пбјекат на кат. парц. 98/3 КП Барајевп за
кпји је издата грађевинска дпзвпла бр.351-377/2007 у ппступку легализације на име Радпмир
Бпжпвић.
Пп пријему захтева за измену грађевинске дпзвпле надлежни прган је прпверип
испуоенпст фпрмалних услпва за ппступаое пп тпм захтеву и на пснпву члана 17 Правилника п
ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем («Сл.гласник РС», бр.96/2016)
кпнстатпвап да захтев није ппднет у прпписанпј фпрми те да је билп пптребнп ппднети нпви
захтев за измену грађевинске дпзвпле а не усаглашени захтев с пбзирпм је пснпвни захтев ROPBAR-235-CPA-1/2017 решеоем пдбијен а не закључкпм пдбачен из фпрмалних разлпга.
На пснпву напред утврђенпг и наведенпг чиоеничнпг стаоа пвп Пдељеое је утврдилп да нису
испуоени фпрмални услпви за ппступаое пп захтеву па је пдлучилп кап у дисппзитиву пвпг
закључка.

ППУКА П ПРАВНПМ ЛЕКУ: Прптив пвпг Закључка мпже се изјавити пригпвпр надлежнпм
ппштинскпм , пднпснп градскпм већу прекп надлежнпг пргана у рпку пд три дана пд дана
пријема пвпг закључка.
Закоучак дпставити:
1.ппднпсипцу захтева
2.надлежнпј служби ради пбјављиваоа на интернет страници надлежнпг пргана

НАЧЕЛНИК ПДЕЉЕОА
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