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Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове Управе Градске општине
Барајево, поступајући по захтеву 2 Creative Factory Doo, из ------------, Улица --------------------- број -, МБ ---------------, ПИБ ---------------, поднетог преко пуномоћника правног лица Unknow Studio
Doo, ---------------, ---------------------------- број ------ MБ ------------, ПИБ -------------- и овлашћеног лица
Крунић Милоја из ---------------, Улица ---------------- број -----, за издавање локацијских услова за
изградњу пословног објекта на кат.парцели бр. 751/2 КО Барајево, категорије "Б" – пословне
зграде, класификационе ознаке 122011 – зграда која се употребљава у административне и
управне сврхе и 125101 -зграда која се употребљава за производњу, на основу члана 101.
Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016), доноси

РЕШЕЊЕ
ОБУСТАВЉА СЕ поступак за издавање локацијских услова за изградњу пословног објекта
на кат.парцели бр. 751/2 КО Барајево, категорије "Б" – пословне зграде, класификационе ознаке
122011 – зграда која се употребљава у административне и управне сврхе и 125101 -зграда која
се употребљава за производњу покренут по захтеву 2 Creative Factory Doo, из ---------------, Улица
------------------број ---, МБ -----------------, ПИБ --------------, поднетог преко пуномоћника правног
лица Unknow Studio Doo, --------------, ------------------ број -------, MБ -----------, ПИБ ------------- и
овлашћеног лица Крунић Милоја из -------------, Улица ---------------- број ----, број CEOP: ROP-BAR11592-LOC-2/2018, Заводни број: 350-117/2018 од 4.06.2018. године.
Образложење
Код овог органа покренут је поступак за издавање локацијских услова за изградњу
пословног објекта на кат.парцели бр. 751/2 КО Барајево, категорије "Б" – пословне зграде,
класификационе ознаке 122011 – зграда која се употребљава у административне и управне
сврхе и 125101 -зграда која се употребљава за производњу, покренут по захтеву 2 Creative
Factory Doo, из --------------, Улица -------------------- број ---, МБ ------------, ПИБ --------------, поднетог
преко пуномоћника правног лица Unknow Studio Doo, -------------, ------------------- број ------ , MБ ---------------, ПИБ ---------------- и овлашћеног лица Крунић Милоја из -------------, Улица ----------------број -----, под бројем CEOP: ROP-BAR-11592-LOC-2/2018, Заводни број: 350-117/2018 од
4.06.2018. године.
Поступак се обуставља јер је подносилац захтева одустао од захтева дана 4.06.2018.
године.

Чланом 101. став 1. ЗУП ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016) прописано је да се поступак
обуставља ако орган нађе да нема услова да се даље води, а закон не налаже да се поступак
настави, а ставом 2. истог члана прописано је да се поступак обуставља и у другим случајевима
одређеним законом.
С обзиром на све наведено, на основу члана 101. ЗУП, одлучено је као у диспозитиву
овог решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против овог решења може се изјавити приговор Општинском већу Градске Општине Барајево у
року од 3 дана, од дана достављања решења, кроз Централни информациони систем Агенције
за привредне регистре.
Закључак доставити:
Подносиоцу захтева,
Архиви и објављују се на званичној интернет страници Градске општине Барајево.
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