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Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове Управе градске општине
Барајево, решавајући по захтеву Радомира Божовића из ---------, ул. ------ бр. ---, а на
основу члана 192. Закона о општем управном поступку (“Сл.лист СРЈ”, број 33/97,
33/01, “Сл. гласник РС”, бр.30/10) и члана 20. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15 и 96/2016),
доноси следеће

РЕШЕЊЕ
ОДБИЈА СЕ

захтев за издавање решења о измени решења о грађевинској
дозволи Радомира Божовића из ---------, ул. -------- бр. ---, поднетог под бројем ROPBAR-235-CPA-1/2017 од 09.01.2017. године, из разлога што је надлежни орган утврдио
да подносилац захтева нема одговарајуће право на земљишту.
Образложење
Радомир Божовић из ---------, ул. ---------- бр. --- је путем свог пуномоћника Драга
Јуричевића из ---------- поднео захтев за издавање решења о измени решења о
грађевинској дозволе, под бројем ROP-BAR-235-CPA-1/2017 од 09.01.2017. године.
Надлежни орган Управе градске општине Барајево је по службеној дужности прибавио
лист непокретности од надлежног органа за послове државног премера и катастра,
након чега је утврђено да Радомир Божовић из ----------, који је подносилац горе
наведеног захтева и који је наведен као инвеститор у техничкој документацији нема
одговарајуће право на земљишту, односно на кат. парцели на којој се налази стамбени
објекат, па је одлучено као у диспозитиву
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се изјавити жалба
Секретаријату за инспекцијске послове Града Београда, Сектор за другостепени
поступак и управно-правне послове за грађевинску и урбанистичку инспекцију, у року
од 8 дана од дана пријема Решења, а преко овог Одељења или непосредно
другостепеном органу.
Поднесак жалбе се таксира са 440,00 динара административне таксе.
Решење доставити:
-подносиоцу захтева,
-грађевинској инспекцији,
-архиви
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