Република Србија
ГРАД БЕОГРАД
Градска општина Барајево
Управа градске општине Барајево
Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове
Одсек за спровођење обједињене процедуре
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Заводни број: 351-314/2017
08.05.2017. год.
Барајево, Ул. светосавскa 2
Тел: 8301-382, факс: 8302-444
Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове Управе градске општине
Барајево, решавајући по захтеву Марије Радосављевић из Лисовића, ул. ____________ бр. __, а
на основу члана 8ђ. 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) и члана 58. и члана 210. Закона о општем управном
поступку („Сл.лист СРЈ“, број 33/97, 31/01), доноси

ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање решења о измени решења о грађевинској дозволи
Марије Радосављевић из Лисовића, ул. __________ бр. __, поднетог под бројем ROP-BAR10641-CPA-1/2017 од 21.04.2017. године, из разлога не испуњености формалних услова.
Образложење
Марија Радосављевић из Лисовића, ул. _________ бр. __ је путем свог пуномоћника
„БАШ ЧЕЛИНГ“ д.о.о. из Новог Београда, бул. _________ бр. __ поднела захтев за издавање
решења о измени решења о озакоњењу бр. 351-14/2017 од 06.02.2017. године. Надлежни орган
Управе градске општине Барајево је увидом у техничку документацију и дати опис радова
доградње наведеног стамбеног објекта закључио да се не ради о измени техничке
документације већ озакоњеног објекта, него о промени намене уз извођење грађевонских
радова. Па је због горе наведеног потребно прилагодити техничку документацију и поднети
захтев у складу са чланом 145. 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).
Према свему наведеном, решено је као у диспозитиву закључка.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог закључка може се изјавити жалба Секретаријату за
инспекцијске послове Града Београда, у року од 15 дана од дана пријема закључка, а преко овог
Одељења или непосредно другостепеном органу.
Поднесак приговора се таксира са 440,00 динара административне таксе.
Обрадио,
дипл.правник Александар Веселиновић

Начелник Одељења,
дипл.инж.грађ. Оливера Ћамиловић

