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-886-ISAW-1/2018
Заводни број:351-22/2017
01.02.2018. 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 Г.О.БАРАЈЕВО МБ
....................... и ПИБ ........................... ул.Светосавска бр.2 Барајево, поднешеног преко
пуномоћника Наташе Рњак Илић ЈМБГ .......................... из Барајева, ул.............................
бр....., за издавање решења о одобреном извођењу радова на изградњи ограде за ограђивање
фудбалског терена у Барајеву, а на основу чл. 8ђ, чл.136.и чл.145. 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 28. и 29. 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:
РЕШЕЊЕ
ОДБИЈА СЕ захтев инвеститора Г.О.БАРАЈЕВО МБ ................... и ПИБ ...................
ул.Светосавска бр.2 Барајево, за издавање решења о одобрењу извођења радова, на к.п. бр.
4845, 4856/1, 4867/1 КО Барајево као неоснован.
Образложење
Инвеститор Г.О.БАРАЈЕВО МБ ........................ и ПИБ ......................... ул.Светосавска бр.2
Барајево, преко пуномоћника Наташе Рњак Илић ЈМБГ ............................... из Барајева,
ул............................ бр......, поднео је дана 19-01-2018 године преко ЦИС-а,овом Одељењу
захтев под бр. ROP-BAR-886--ISAW-1/2018, заведен на писарници овог органа дана
15.01.2018.године под бр. 351-22/2018 године за издавање одобрења за изградњу ограде ФК
Барајево, на к.п. бр. 4845,4866/1 и 4867/1 КО Барајево.
Чланом 145. став 2. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' бр. 72/09,
81/09,24/11,121/12, 42/13,50/13,98/13,132/14 и 145/14) прописано је да се решење о одобрењу
извођења радова издаје инвеститору који има одговарајуће право у складу са чланом
135.закона. Чланом 135. став 2. закона као одговарајуће право сматра се право својине,
право закупа на грађевинском земљишту у јавној својини, као и друга права прописана овим
законом, а ставом 3. као одоговарајуће право на грађевинском земљишту за лица из члана
102.став. 9 закона сматра се и право коришћења на грађевинском земљишту које је уписано
у одговарајућу евиденцију непокретности и правима на њима, до доношења прописа којима
ће бити уређено право и начин стицања права својине на грађевинском земљишту за ова
лица.

Увидом у прибављања листа непокретности бр. 4373 К.О. Барајево за кат.парц.бр.4867/1 и
4560 К.О. Барајево за кат.парц.бр.4845 и 4866/1, утврђено је да подносилац захтева нема
одговрајуће прво на земљишту из члан 135. закона, па је сходно члану 21. ст. 2.. Правилника
о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Сл. Гласник РС'' бр.
113/15 96/2016 и 120/2017) одлучено као у диспозитиву 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
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