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Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове-Одсек за обједињену процедуру
Управе градске општине Барајево, решавајући по захтеву ДРАГАНА ВИГЊЕВИЋА
ЈМБГ ................................... из Београда-Вождовац, ул........................... бр....,а преко
пуномоћника „ЛЕП ИЗГЛЕД“д.о.о.ПИБ ......................... и МБ ............................
ул.Милована Лазаревића бр.2, за издавање решења о одобрењу извођења радова, на основу
чл.
145.
Закона
о
планирању
и
изградњи
(„Сл.гласник
РС“бр.72/09,81/09,64/10,24/11,121/12,42/13-одлукаУС РС, 50/13-одлука УСРС, 98/13-одлука
УС РС,132/14 и 145/14) , чл.17 и 18. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем(„Сл.гласник РС“ бр.113/2015 и 96/2016), чл.29. Правилника
о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације
према класи и намени објекта („Сл.гласник РС“,бр.23,77/2015 и 58/16), члана 90. и 146
ст.1.Закона о општем управном поступку (''Сл.гласник РС'', бр. 18/2016), доноси

ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ као непотпун захтев инвеститора ДРАГАНА ВИГЊЕВИЋА ЈМБГ
....................................... из Београда-Вождовац, ул............................ бр....., за издавање
решења о одобрењу извођења радова за доградњу помоћног објекта уз северну фасаду
постојећег стамбеног објекта, на локацији у Барајеву, кат.парцела бр.1336/5 КО
Барајево, због формалних недостатака.
Образложење
Инвеститор ДРАГАН ВИГЊЕВИЋ ЈМБГ ............................... из Београда-Вождовац,
ул.............................. бр.....,преко пуномоћника,“ЛЕП ИЗГЛЕД“д.о.о. из Лазаревца,
поднео је дана 06.06.2017. године преко ЦИС-а,овом Одељењу захтев под бр. ROPBAR-16125-ISAW-1/2017,заведен на писарници овог органа дана 07.06.2017.године под
бр. 351-458/2017 године за издавање решења о одобрењу извођења радова за доградњу
помоћног објекта уз северну фасаду постојећег стамбеног објекта, на локацији у
Барајеву, кат.парцела бр.1336/5 КО Барајево.
Чланом 28. ст. 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре у електронској
форми („Сл.гласник РС“,бр.113/2015 и 96/2016), прописано је да се поступак за издавање
решења којим се одобрава извођење радова из члана 145. став 1. Закона покреће подношењем
захтева надлежном органу кроз ЦИС.
Чланом 29.ст.1 тачка 3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре у
електронској форми („Сл.гласник РС“,бр.113/2015 и 96/2016), прописано је да се у поступку
за издавање решења којим се одобрава извођење радова из члана 145. став 1.проверава
испуњеност формалних услова за поступање по том захтеву,односно проверава да ли је захтев
поднет у прописаној форми и да ли захтев, односно идејни пројекат поднет уз захтев, садржи
све прописане податке.

Увидом у Главну свеску идејног пројекта и увидом у сам идејни пројекат констатовано да
графички приказ и технички опис приказују да будући објекат није самосталан већ везан
за постојећи стамбени објекат тако да је добијена доградња а не изградња
слободностојећег помоћног објекта уз постојећи стамбени објекат. Зато је потребно
извршити исправку како у графичком тако и у текстуалном делу идејног пројекта.
Како нису испуњени услови из члана 29. ст. 1.тачка 3. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре у електронској форми („Сл.гласник РС“,бр.113/2015 и 96/2016) то је и
одлучено као у диспозитиву закључка.

Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема закључка,а најкасније 30 дана од
дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа поднесе нов усаглашен
захтев и отклони све недостатке не доставља се документација поднета уз захтев који је
одбачен,нити се поново плаћа административна такса.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Закључка може се изјавити приговор
надлежном општинском,односно градском већу,преко надлежног органа у року од три дана
од дана достављања.Поднесак жалбе се таксира са 440,00 динара административне таксе.
Закључак доставити:подносиоцу захтева,надлежној служби ради објављивања на интернет
страници надлежног органа
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