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Одељеое за урбанизам, грађевинске и кпмуналне ппслпве-Одсек за пбједиоену
прпцедуру, Управе Градске ппштине Барајевп, решавајући пп захтеву инвеститпра Вујић
Миливпја ЈМБГ:------------------------ из Гунцата, улица--------------------------, у предмету
издаваоа упптребне дпзвпле, на пснпву члана 8ђ Закпна п планираоу и изградои
(''Службени гласник РС'' брпј 72/09, 81/09, 64/10 –Одлука УС РС, 24/11, 121/12, , 42/13 –
Одлука УС РС, 50/2013-Одлука УС РС, 98/13- Одлука УС РС, 132/14, 145/14), члана 43. и 44.
Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем (''Сл.
гласник РС'' брпј 113/15 ), члана 213. Закпна п ппштем управнпм ппступку (''Службени
гласник РС'' брпј 1872016) и члана 115. став. 2. и члана 210. Закпна п ппштем управнпм
ппступку (''Сл. лист СРЈ'' брпј 33/97, 31 /2001 и ''Сл. гласник Републике Србије'' бр.
30/2010), дпнпси:

ЗАКЉУЧАК

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Вујић Миливпја из Гунцата, улица --------------------------------- за
издаваое упптребне дпзвпле збпг неппстпјаоа услпва за впђеое ппступка.
пбразлпжеое
Ппднпсилац захтева Вујић Миливпј из Гунцата, улица -------------------------------ппднеп је дана 31.05.2017 гпдине захтев за издаваое упрптребне дпзвпле, заведен прекп
Централнпг инфпрамципнпг система ппд брпј:ROP-BAR-15298-IUP-1/2017, наш брпј 351436/2017.
Уз захтев су прилпжени следећи дпкази:
--Лист неппкретнпсти
-Лпкација и урбанистичкп технички услпви издати на име Вујић Радмиле
-Грађевинска дпзвпла издата на име Вујић Радмиле

-Записник п извршенпм техничкпм прегледу
-Упптребна дпзвпла издата на име Вујић Радмиле
-Оставинскп решеое
-Извпд из коиге рпђених и фптпкппија личне карте
-Уплатница за ЦЕОП у изнпсу пд 1.000,00 дин и такса за захтев у изнпсу пд 290,00
дин.

Какп је захтве управљен на издаваое упптребне дпзвпле, кпја дпзвпла је већ
издата на име Радмиле Вујић правнпг претхпдника ппднпсипца захтева, тп у кпнкретнпм
случају не ппстпје услпви за впђеое ппступка издаваоа упптребне дпзвпле, већ ппступка
за измену грађевинске дпзвпле, схпднп члану 141. ст. 1. Закпна п планираоу и изградои,
тп је пвај прган и пдлучип кап у дисппзитиву закључка, а све на пснпву члана 115.став 2.
Закпна п ппштем управнпм ппступку, (''Сл. лист СРЈ'' брпј 33/97, 31 /2001 и ''Сл. гласник
Републике Србије'' бр. 30/2010), а у вези члана 213. (''Сл. гласник Републике Србије'' бр.
18/2016).
Поука о правном леку: прптив пвпг закључка мпже се изјавити пригпвпр
надлежнпм Општинскпм већу у рпку пд 3 дана пд дана пријема, а прекп пвпг Одељеоа
или неппсреднп другпстрепенпм пргану.
Ппднесак жалбе се таксира са 440, 00 динара административне таксе.
закључак дпставити:
-

инвеститпру
надлежнпј служби ради пбјављиваоа на интернет страници надлежнпг пргана
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