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Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове- Одсек за спровођење 
обједињене процедуре Управе Градске општине Барајево, решавајући по захтеву  Дојчиновић 
Душана ЈМБГ ------------- из ------------ Улица ----------------- бр.---, поднетог преко пуномоћника 
LEP IZGLED DOO   из ---------------, Улица --------------------, МБ ---------------, ПИБ --------------  и 
овлашћеног лица Зоре Милосављевић из -------------, за издавање Решења о употребној дозволи,  
на основу чл.8 и 8ђ. и чл.154. и 158. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.72/09, 
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 98/13, 132/14, 145/14,83/2018, 31/2019, 37/19 –други закон, 6/20) и чл. 
43 и 44. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ( Сл. 
гласник РС бр.68/2019 ) и чл.136..Закона о општем управном поступку   („Сл. гласник 
РС“,бр.18/16 и 95/18-аутентично тумачење), доноси: 

                                                                                                                                                                                                                                         

                РЕШЕЊЕ 
 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Дојчиновић Душана ЈМБГ ---------------- из ------------- Улица ------
-------------- бр.----,  за издавање употребне дозволе  за стамбени објекат изграђен на локацији у 
Барајеву, Улица београдска  број 63  на кат. парц.бр. 236/7 КО Барајево, због формалних 
недостатака. 

 

 

                                                         О б р а з л о ж е њ е 

 

 Дојчиновић Душан ЈМБГ -------------------- из ------------- Улица --------------- бр.----, поднео 
је  преко пуномоћника LEP IZGLED DOO из --------------, Улица ----------------- број --- МБ ---------
--, ПИБ --------------  и овлашћеног лица Зоре Милосављевић из -------------, дана 9.11.2018. 
године, преко ЦИС-а, овом Одељењу захтев под бр.ROP-BAR-30508-IUP-2/2018, заводни 
бр.351-716/2018 за добијање решења о употребној дозволи  за наведени објекат .      

 

Уз захтев је достављена следећа документација: 

-Пуномоћје којим је LEP IZGLED DOO овлашћен да заступа Дојчиновић Душана из ---------- у 
поступку прибављања употребне дозволе; 



-Решење о грађевинској дозволи број 351-425/78 од 5.07.1978.године 

-Решење о измени решења о одобреној изградњи стамбеног објекта број ROP-BAR-30508-CPA-
1/2018 заводни број 351-645/2018 od 19.10.2018. године; 

-Потврда правноснажности; 

-Препис листа непокретности број 2885 за КО Барајево; 

-Извештај о извршеном техничком прегледу који је урадио LEP IZGLED DOO   из -------------, 
број 97-01/18 од 9.11.2018. године; 

-Елаборат геодетских радова који је урадила Агенција КУМ Београд; 

- Оставинско решење 

-Такса  за ЦЕОП и РАТ; 

 Одредбом чл. 43. и 44. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре у 
електронској форми(„Сл.гласник РС“, бр.113/15, 96/16 и 120/2017), који је важио у тренутку 
подношења захтева за издавање употребне дозволе,  прописано је да по пријему захтева за 
издавање решења о употребној дозволи, надлежни орган проверава испуњеност формалних 
услова за поступање по том захтеву, односно проверава да ли је надлежан за издавање решења 
за који је поднет захтев, да ли је подносилац захтева лице које може бити инвеститор те врсте 
радова у складу са Законом , да ли је захтев поднет у прописаној форми и да ли је приложена 
сва документација прописана законом и подзаконским актима донетим на основу закона и да ли 
је уз захтев приложен доказ о уплати прописане накнаде односно таксе.Ставом 5. наведеног 
члана прописано је да ако надлежни орган утврди да нису испуњени услови из става.1. и 2. овог 
члана надлежни орган захтев одбацује закључком у року од 5 радних дана од дана подношења 
захтева уз навођење недостатака. 

 На основу достављеног преписа Листа непокретности број 2885 за КО Барајево, 
власници кат.парцеле 236/7 КО Барајево су Дојчиновић Александар из ------------, Улица ----------
-- број --- са ¼, Дојчиновић Душан из -----------, Улица --------------- број--- са ¼, и Баљ Верица из 
-----------, Улица ------------------ број ------ са 2/4. 

Како је уз захтев достављено само пуномоћје за подношење захтева које је дао Дојчиновић 
Душан а нису достављена пуномоћја осталих сувласника на парцели Дојчиновић Александра и 
Баљ Верице, то није испуњен један од формалних услова прописан чланом 43. Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре у електронској форми („Сл.гласникРС“,бр.113/15, 
96/16 и 120/2017) на основу чега је и донето решење као у диспозитиву. 

 

 Ако подносиоци захтева у року од десет дана од дана пријема Решења, а најкасније 30 
дана од његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашени 
захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је 
одбачен,нити поново плаћа административне таксе и накнаде наведене у чл.42.став 2, тачка 3. 
овог Правилника, већ подноси само ону документацију која је наведена у Решењу  о 
одбацивању. 

 


