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Број:ROP-BAR-2158-CPI-2/2018
Заводни број:351-45/2018
06.02.2018. године,Барајево, ул. Светосавска број 2, соба број 3
Тел. 8302-115/112, 8301-382 Факс: 8302-444
Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове-Одсек за обједињену процедуру
Управе градске општине Барајево, решавајући по захтеву инвеститора ВОЈИСЛАВА
АНЂЕЛКОВИЋА ЈМБГ ............................... ул....................... бр.......,Београд, преко
пуномоћника Жељка Безбрадице, лична карта број .................., за издавање решења о
грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта, а на основу чл. 8ђ, чл.135.и
чл.136.Закона о планирању и изградњи објеката (''Сл. гласник РС'' бр. 72/09,
81/09,24/11,121/12, 42/13,50/13,98/13,132/14 и 145/14) и члана 16.ст.2.тачка3..Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Сл. Гласник РС'' бр.
113/15,96/2016 и 120/2017), као и члана 136. Закона о општем управном поступку („ Сл.
гласник РС'' број 18/2016), доноси:
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора ВОЈИСЛАВА АНЂЕЛКОВИЋА ЈМБГ
.............................. ул............................ бр.....,Београд, за издавање решења о грађевинској
дозволи, на кат.парцели бр. 4160/15 КО Барајево,због формалних недостатака.
Образложење
Инвеститор ВОЈИСЛАВ АНЂЕЛКОВИЋ ЈМБГ .......................... ул.........................
бр......,Београд, преко пуномоћника Жељка Безбрадице, лична карта број .................. поднео је
дана 30-01-2018 године преко ЦИС-а,овом Одељењу захтев под бр. ROP-BAR-2158-CPI2/2018, заведен на писарници овог органа дана 30-01-2018.године под бр. 351-45/2018 године
за издавање решења о грађевинској дозволи, на кат.парцели бр. 4160/15 КО Барајево.
- Увидом у допис Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда
Ј.П.број:7038/6-03 од 05.02.2018 године констатовано је следеће :
У складу са локацијским условима инвеститор је у био у обавези да приложи Уговор о
недостајућој инфраструктури – водоводној мрежи, закључен са овом дирекцијом и исти
приложи уз осталу документацију, како би могли да сачине обрачун доприноса за
уређивање грађевинског земљишта.
Зато је одлучено као у диспозитиву закључка:
Потребно је да се постојећа предата документација допуни са потребним уговорима
склопљеним са имаоцима јавних овлашћења у складу са законом и важећим
правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, као и
предходно наведеним локацијским условима.
На основу напред утврђеног и наведеног чињеничног стања, ово Одељење је утврдило да
нису испуњени услови, за поступање по захтеву инвеститора ВОЈИСЛАВА
АНЂЕЛКОВИЋА ЈМБГ 1205974710182 ул.Улофа Палмеа бр.24/7,Београд, за издавање
решења о грађевинској дозволи, на кат.парцели бр. 4160/15КО Барајево, па је одлучено као у
диспозитиву овог Решења.

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 460,00 динара административне таксе.
Закључак доставити:подносиоцу захтева,надлежној служби ради објављивања на интернет
страници надлежног органа.
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