РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО
Управа градске општине Барајево
Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове
Одсек за обједињену процедуру
Број:ROP-BAR-21799-ISAW-1/2018
Заводни број:351-475/2018
06.08.2018. 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 ВЕРИЦЕ
ЂОРЂЕВИЋ ЈМБГ................................., ул.академика ................................. бр....,БаћевацБарајево, преко пуномоћника „EDEFIX“Д.О.О. МБ..................... ПИБ.........................
Палилула-Београд, ул.Камчатска бр.44/5 за издавање решења о одобрењу извођења радова за
изградњу помоћног објекта-ограде, 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
ВЕРИЦЕ
ЂОРЂЕВИЋ
ул............................................................ бр.....,Баћевац-Барајево, за издавање решења о
одобрењу извођења радова, на кат.парцели бр. 1575/15 КО Баћевац, због формалних
недостатака.
Образложење
Инвеститор ВЕРИЦА ЂОРЂЕВИЋ ул.............................. бр......,Баћевац-Барајево, преко
пуномоћника предузеће за пројектовање и инжењеринг “EDEFIX“Д.О.О. МБ.........................
ПИБ............................ Палилула-Београд, ул.Камчатска бр.44/5 поднео је дана 30-07-2018
године преко ЦИС-а,овом Одељењу захтев под бр. ROP-BAR-21799-ISAW-1/2018, заведен на
писарници овог органа дана 30-07-2018.године под бр. 351-475/2018 године за издавање
решења о одобрењу извођења радова, на кат.парцели бр. 1575/15 КО Баћевац.
- Увидом у Лист непокретности бр.2187 КО Баћевац констатовано је следеће :
Поменута к.п.1575/15 КО Баћевац се води на два власника по једна половина сваки, у
предатој документацији уз захтев за издавање одобрења за извођење радова не постоји
сагласност сувласника.
Зато је одлучено као у диспозитиву закључка:
Потребно је да се у законом предвиђеном року достави сагласност сувласника оверена
код јавног бележника.
На основу напред утврђеног и наведеног чињеничног стања, ово Одељење је утврдило да
нису испуњени услови, за поступање по захтеву инвеститора ВЕРИЦЕ ЂОРЂЕВИЋ
ЈМБГ1202946715285, ул.академика Петра Стојановића бр.8Б,Баћевац-Барајево, за издавање
решења о одобреном извођењу радова, на кат.парцели бр. 1575/15 КО Баћевац, 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.
Обрађивач
дипл.инж.арх.Небојша Симић
Начелник одељења
дипл.грађ.инж Оливера Ћамиловић

