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Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове Управе градске општине
Барајево, решавајући по захтеву Драгослава Цимеше, .................. ул. ................ бр....
ЈМБГ............................., Милице Драговић ....................... ул. .................... бр.......... ЈМБГ
..................................., Ненада Цимеше, ...................... ул. ................. бр....., ЈМБГ
............................, Предрага Цимеше, ........................., ул.......................... бр...... ЈМБГ
............................... и Миша Келеза, .................... ул............................. бр....., ЈМБГ
........................., за измену грађевинске дозволе, поднетог преко пуномоћника Небојше
Савићевића, ................., Улица ................ бр. ........., ЈМБГ ......................, а на основу члана 141.
Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/2013,
132/14, 145/14, 83/18), чл. 25. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017) и члана 136. Закона
о општем управном поступку (“Сл. гласник РС”, број 18/2016), доноси:

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДОБРЕНОЈ ИЗГРАДЊИ
МЕЊА СЕ Решење Општинског комитета за комунално-стамбене и грађевинске
послове Општине Барајево бр.351-631/81.V.02 од 28.08.1981. године, тако да гласи:
ОДОБРАВА СЕ ИЗГРАДЊА СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА на кат. парц. број 100/21 К.О.
Барајево, инвеститорима Драгославу Цимеши ......................, ул................. бр..., Милици
Драговић
..................,
ул.......................
бр....,
Ненаду
Цимеши,
...................ул............................, Предрагу Цимеши, ................. ул............................... бр..... и
Мише Келезу, ................. ул.............................. бр...., према техничкој документацији која је
саставни део првобитног решења, бр. 351-631/81.V.02 од 28.08.1981. године.
У осталом делу Решење остаје непромењено.
Образложење
Решењем Општинског комитета за комунално-стамбене и грађевинске послове
општине Барајево бр.351-631/81.V.02 од 28.08.1981. године, одобрена је изградња викенд
зграде инвеститору Улман Мирослави из Београда, на кат. парц. број 100/21 КО Барајево.
Поднеском бр. ROP-BAR-718-CPA-1/2019 од 16.01.2019. год. овом Одељењу се
обратио Небојша Савићевић из ...................., Улица ......................... бр. ...., ЈМБГ
..............................., као пуномоћник за подношење захтева, преко Централног
информационог система Агенције за привредне регистре и поднео захтев за измену решења о
грађевинској дозволи бр. 351-631/81.V.02 од 28.08.1981. године, ради промене имена
инвеститора.

Уз захтев, странка је приложила:
- Препис листа непокретности број 1826 КО Барајево од 12.04.2018.год.
- Уговор о купопродаји непокретности, оверен у V општинском суду у Београду дана
02.10.1975. године, Ов. I. бр. 2873/75;
- Решење о одобрењу за изградњу бр. 351-631/81.V.02 од 28.08.1981.године;
- Овлашћење бр.УОП-III:2406-2018,Чукарица;
- Уплата за ЦЕОП ;
- Уплата за РАТ;
- Копија плана;
- Смртовница;
- Решење о оставини УПП:744-2018 –Барајево.
По службеној дужности Одељење је прибавило следеће:
-Препис листа непокретности не старији од 6 месеци бр.1826 КО Барајево од 17.01.2019
године.
Увидом у приложену документацију констатовано је да исти испуњава све законске
услове за издавање траженог одобрења, а да се доношењем овог акта не вређају права трећих
лица, па је решено као у диспозитиву решења на основу члана 141. Закона о планирању и
изградњи и члана 136. Закона о општем управном поступку.
Републичка административна такса по тарифном броју 1. и 165. Закона о
републичким административним таксама (“Сл. гласник РС”, број 43/03, 51/03, 53/04, 42/05,
61/05,101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13,
57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 50/18, 95/18) је наплаћена на захтев путем
уплатнице
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се изјавити жалба
Секретаријату за инспекцијске послове Града Београда, Сектору за другостепени поступак и
управно-правне послове за грађевинску и урбанистичку инспекцију, у року од 8 дана од дана
пријема Решења, а преко овог Одељења или непосредно другостепеном органу.
Поднесак жалбе се таксира са 470,00 динара административне таксе.
Решење доставити:
-инвеститору,
-грађевинској инспекцији,
-архиви.

Обрађивач,
дипл.инж.арх.Небојша Симић

Начелник Одељења,
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