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Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове-Одсек за обједињену процедуру
Управе градске општине Барајево, решавајући по захтеву инвеститора СЛОБОДАНА
ЈОВАНОВИЋА ЈМБГ ................................... Мељак,Барајево-Београд, ул.................... бр...... а
преко пуномоћника „ЛЕП ИЗГЛЕД“д.о.о.МБ........................ ; ПИБ.................. ул.Милована
Лазаревића бр.2,Лазаревац-Београд,за издавање решења о одобрењу извођења радова за
промену намене објекта изграђеног на к.п.2614/4к.о.Вранић,
а на основу чл.145.Законао планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“бр.72/09,81/09,64/10,
24/11,121/12,42/13-одлука УС,50/13-одлука УС,98/13-одлука УС,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 начин 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 СЛОБОДАНА ЈОВАНОВИЋА ЈМБГ ...........................
Мељак,Барајево-Београд, ул............................... бр.....,за издавање решења за претварање
пословног простора у стамбени,на кат.парцели бр. 61/1 к.о. Мељак, због формалних
недостатака.
Образложење
Инвеститор СЛОБОДАН ЈОВАНОВИЋ ЈМБГ ................................ Мељак,Барајево-Београд,
ул............................ бр...... а преко пуномоћника „ЛЕП ИЗГЛЕД“д.о.о.МБ....................... ;
ПИБ....................ул.Милована Лазаревића бр.2,Лазаревац-Београд,поднео је дана 06.04.2017.
године преко ЦИС-а,овом Одељењу захтев под бр. ROP-BAR-9078-ISAW-1/2017,заведен на
писарници овог органа дана 10.04.2017.године под бр. 351- 252/2017 године за издавање
решења о одобрењу извођења радова на претварању пословног у стамбени простор,на
кат.парцели бр. 61/1, к.о. Мељак,уписаног у листу непокретности бр.1079 к.о.Мељак.
Поступајући у складу са напред наведеним члановима Правилника а на основу увида у
поднети захтев и приложену документацију,ово Одељење се упустило у проверу
испуњености формалних услова и утврдило следеће чињенично стање:
Да је захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова,пуномоћја за поступање
као и идејног пројекта претварања пословног у стамбени простор, поднет од стране
Слободана Јовановића,као једног од сувласника катастарске парцеле и предметног
објекта и из тих разлога потребно је да:
**Ускладити захтев, пуномоћје и идејни пројекат са издатим листом непокретности
бр.1079 к.о.Мељак за к.п.61/1 к.о.Мељак,где подносиоци захтева као и даваоци
пуномоћја морају бити сва лица уписана као имаоци права својине на предметним
непокретностима или да сувласник који није подносилац захтева достави оверену
изјаву о сагласности за извођење предметних радова на објекту.

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
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