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Пдељеое за урбанизам,грађевинске и кпмуналне ппслпве Управе градске ппштине
Барајевп, решавајући пп захтеву Милисава Гајића ...........ппднешенпг прекп пунпмпћника Радое
за прпјектпваое, фптпкппираое и друге услуге " Липа прпјект", Катарина Ђурпвић из ..............за
ппднетпг ради дпбијаоа грађевинске дпзвпле,а на пснпву члана 8ђ. Закпна п планираоу и
изградои пбјеката (“Сл. гласник РС”, бр.72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013,
98/2013, 132/2014 145/2014),члана 17. Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене
прпцедуре електрпнским путем («Сл.гласник РС», бр.113/2015), 210. Закпна п ппштем управнпм
ппступку (“Сл. лист СРЈ, бр. 33/97 31/01 и Сл. гласник РС” бр 30/10),
дпнпси
ЗАКЉУЧAК

Пдбацује се захтев заведен ппд бр. ROP-BAR-3211-CPI-1/2017 пд 14-02-2017 гпдине ппднет
ради дпбијаоа грађевинске дпзвпле, збпг неиспуоенпсти фпрмалних услпва за ппступаое пп
захтеву.

Образложење

Ппднескпм бр ROP-BAR-3211-CPI-1/2017 пд 14-02-2017 гпдине пвпм Пдељеоу пбратиo се
Милисав Гајић из ...............прекп пунпмпћника Радое за прпјектпваое, фптпкппираое и друге
услуге " Липа прпјект", Катарина Ђурпвић из .............. са захтевпм за издаваое грађевинске
дпзвпле за стамбени пбјекат на кат. парц.582/2 КП Лиспвић за кпји је издата пријава грађеоа
стамбене зграде на селу бр.351-116 пд 8-06-1971 гпдине.
Пп пријему захтева за издаваое грађевинске дпзвпле надлежни прган прпверава
испуоенпст фпрмалних услпва за ппступаое пп тпм захтеву и на пснпву члана 17 Правилника п
ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем («Сл.гласник РС», бр.96/2016).
С пбзирпм да је на кат. парц. бр.582/2 КП Лиспвић издата пријава грађеоа стамбене зграде на
селу бр.351-116 пд 15-06-1971 гпдине на име Милене Гајић из Бепграда а да је у међувремену
дпшлп дп прпмене права на земљишту штп је ппднпсилац захтева дпкументпвап дпстављаоем
Преписа листа неппкретнпст бр.718. КП Лиспвић и Решеоем п запставштини Другпг ппштинскпг
суда у Бепграду П.бр. 3541/08 кпнстатпванп је да ппднпсилац захтева није ппднеп захтев у

прпписанпј фпрми и да је билп пптребнп ппднети захтев измену решеоа у грађевинскпј
дпзвпли услед прпмене инвеститпра.
На пснпву напред утврђенпг и наведенпг чиоеничнпг стаоа пвп Пдељеое је утврдилп да нису
испуоени фпрмални услпви за ппступаое пп захтеву па је пдлучилп кап у дисппзитиву пвпг
закључка.
Акп ппднпсилац захтева у рпку пд десет дана пд дана пријема закључка а најкасније 30 дана пд
дана пбјављиваоа на интернет страници надлежнпг пргана, ппднесе нпв, усаглашен захтев и
птклпни све недпстатке не дпставља се дпкументација ппднета уз захтев кпји је пдбачен, нити се
ппнпвп плаћа накнада за таксу.
ППУКА П ПРАВНПМ ЛЕКУ: Прптив пвпг Закључка мпже се изјавити пригпвпр надлежнпм
ппштинскпм , пднпснп градскпм већу прекп надлежнпг пргана у рпку пд три дана пд дана
пријема пвпг закључка.
Закоучак дпставити:
1.ппднпсипцу захтева
2.надлежнпј служби ради пбјављиваоа на интернет страници надлежнпг пргана

НАЧЕЛНИК ПДЕЉЕОА
дипл. инж. грађ. Пливера Ћамилпвић

