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-2326-CPI-2/2018
Заводни број:351-135/2018
02.03.2018. 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 НЕМАЊА
ЗЕЉКОВИЋ ЈМБГ............................., ул............... бр.............,..............., преко пуномоћника
Дарка Цвејића ЈМБГ...................... ул............................. бр..... ............................, за издавање
решења о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта-викендице, 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
НЕМАЊЕ
ЗЕЉКОВИЋА
ЈМБГ..........................................., ул......................... бр................................, за издавање решења
о грађевинској дозволи, на кат.парцели бр. 624/3 КО Барајево, због формалних недостатака.
Образложење
Инвеститор НЕМАЊА ЗЕЉКОВИЋ ЈМБГ......................................., ул.Песничка
бр.011,Суботица,
преко
пуномоћника
Дарка
Цвејића
ЈМБГ..........................
ул......................................... бр................... поднео је дана 21-03-2018 године, преко ЦИСа,овом Одељењу захтев под бр. ROP-BAR-2326-CPI-2/2018, заведен на писарници овог
органа дана 21-03-2018.године под бр. 351-135/2018 године за издавање решења о
грађевинској дозволи, на кат.парцели бр. 624/3 КО Барајево.
- Увидом у поднету документацију констатовано је следеће :
Није извршена уплата такси према важећем тарифном систему.
Потребно је извршити следеће:
Уплатити износ предвиђен законом о Републичким административним таксама за издавање
грађевинске дозволе и то административна такса по тарифном броју 165. Закона о
републичким административним таксама се уплаћује на рачун број: 840-742221843-57, број
модела 97 позив на број 68010 и износи 310,00+За објекте „А“ категорије 900,00 динара,
сврха дознаке: „уплата РАТ“.
На основу напред утврђеног и наведеног чињеничног стања, ово Одељење је утврдило да
нису испуњени услови, за поступање по захтеву инвеститора НЕМАЊЕ ЗЕЉКОВИЋА
ЈМБГ2.........................., ул.Песничка бр........................, за издавање решења о грађевинској
дозволи, на кат.парцели бр. 624/3КО 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.
Обрађивач
дипл.инж.арх.Небојша Симић
Начелник одељења
дипл.инж.грађ.Оливера Ћамиловић

