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Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове-Одсек за обједињену процедуру
Управе градске општине Барајево, решавајући по захтеву инвеститора ГРАДСКА
ОПШТИНА БАРАЈЕВО МБ ................. ПИБ ...................... Београд, ул.Светосавска бр.4 а
преко пуномоћника Наде Обрадовић ЈМБГ ...................................... ул..........................
бр.....,Чукарица, за издавање решења о одобрењу извођења радова за санацију спомен чесме
у Бељини на основу чл. 145. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник
РС“бр.72/09,81/09,64/10,24/11,121/12,42/13-одлукаУС РС, 50/13-одлука УСРС, 98/13-одлука
УС РС,132/14 и 145/14) , чл.17 и 18. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем(„Сл.гласник РС“ бр.113/2015 и 96/2016), чл.29. Правилника
о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације
према класи и намени објекта („Сл.гласник РС“,бр.23,77/2015 и 58/16) и члана 58. став 2. и
210. Закона о општем управном поступку (''Сл. лист СРЈ'', бр. 33/97, 31/01 и ''Сл.гласник
РС'', бр.30/2010), доноси

ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ као непотпун захтев инвеститора ГРАДСКЕ ОПШТИНА БАРАЈЕВО МБ
....................... ПИБ ......................... Београд, ул.Светосавска бр.4, за издавање решења о
одобрењу извођења радова на санацији спомен чесме у Бељини у општини Барајево на
кат.парцели бр. 1649/3 К.О.Бељина, због формалних недостатака.
Образложење
Инвеститор ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО МБ ........................ ПИБ .......................
Београд, ул.Светосавска бр.4, преко пуномоћника Наде Обрадовић ЈМБГ
....................ул................................ бр......,Чукарица, поднео је дана 04.04.2017. године преко
ЦИС-а,овом Одељењу захтев под бр. ROP-BAR-8683-ISAW-1/2017, заведен на писарници
овог органа дана 05.04.2017.године под бр. 351- 238/2017 године за издавање решења о
одобрењу извођења радова за санацију спомен чесме у Бељини, у општини Барајево, на
кат.парцели бр. 1649/3,к.о. Бељини.
Члааном 28. ст. 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре у
електронској форми („Сл.гласник РС“,бр.113/2015 и 96/2016), прописано је да се поступак за
издавање решења којим се одобрава извођење радова из члана 145. став 1. Закона покреће
подношењем захтева надлежном органу кроз ЦИС.
Ставом 2. прописано је да се уз захтев из става 1. овог члана прилаже :
1) идејни пројекат израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке
документације, односно технички опис и попис радова за извођење радова на инвестиционом
одржавању, односно уклањању препрека за кретање особа са инвалидитетом;
2) доказ о уплаћеној административној такси за подношење захтева и доношење решења и
накнади за Централну евиденцију.

Ставом 3. тачка 4. прописано је да се уз захтев прилаже и сагаласност сувалсника, оверена у
складу са законом, ако се гради или изводе радови на грађевинском земљишту или објекту који
је у сувласништву више лице.
Увидом у лист непокретности број 211 К.О.Бељина констатовано је да поред подносиоца
захтева ГО Барајево као корисника овог земљишта, односно носилац права на земљишту и
Републичка дирекција за путеве.
Како нису испуњени услови из члана 28. ст. 3. тачка 4. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре у електронској форми („Сл.гласник РС“,бр.113/2015 и 96/2016) то је и
одлучено као у диспозитиву закључка.

Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема закључка,а најкасније 30 дана од
дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа поднесе нов усаглашен
захтев и отклони све недостатке не доставља се документација поднета уз захтев који је
одбачен,нити се поново плаћа административна такса.
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 440,00 динара административне таксе.
Закључак доставити:подносиоцу захтева,надлежној служби ради објављивања на интернет
страници надлежног органа
Обрађивач
дипл.инж.арх. Небојша Симић

Начелник одељења
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