
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД БЕОГРАД 

ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ 

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

Одељење за урбанизам и  

комунално-грађевинске послове 

Одсек за спровођење поступка  

обједињене процедуре 

vesna.djokovic@obrenovac.org.rs  

тел.011/8722-284;факс:011/8721-165 

Oбреновац ул.Вука Караџића бр.74 

Број предмета: ROP-OBR-2436-CPA-1/2016  

Заводни број: I-03 бр. 351-215/2016  

08.04. 2016. године 

О б р е н о в а ц 

  

          Одељење  за  урбанизам  комунално-грађевинске  послове, Одсек за спровођење поступка 

обједињене процедуре Управе  ГО Обреновац,  решавајући по захтеву Минић Драгана из Звечке, ул. 

9-та бр. 5, поднетом преко пуномоћника Слободана Ковачевића из Обреновца, ул. Ђачког батаљона 

бр. 1а,  за  измену решења о грађевинској дозволи  за изградњу стамбеног објекта , категорије А, 

класификациони број 111 011, на кат. парцели број 2864/1 КО Звечка,  на основу чл. 121.  Закона о  

општем  управном поступку, ("Сл. лист  СРЈ",  бр.  33/97, 31/01 )  донео  је, 

 

З   А   К  Љ   У  Ч   А   К   

 

          ОБУСТАВЉА  СЕ  поступак покренут по захтеву Минић Драгана из Звечке, ул. 9-та бр. 5,  за  

измену решења о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта, категорије А, класификациони 

број 111 011, на кат. парцели број 2864/1 КО Звечка,  поднет овом органу дана  10.03. 2016. године,  

због одустанка странке од захтева.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Минић Драган из Звечке, ул. 9-та бр. 5,  преко пуномоћника Слободана Ковачевића из 

Обреновца, ул. Ђачког батаљона бр. 1а, поднео је захтев, у електронској форми, овом органу дана 

10.03.2016. године, за измену решења о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта, 

категорије А, класификациони број 111 011, на кат. парцели број 2864/1 КО Звечка.  

 

Дана  07.04. 2016. године подносилац захтева је преко пуномоћника Ковачевић Слободана, 

поднеском ROP-OBR-2436-GR-2/2016,  одустао од захтева.  

 

На основу изложеног и прописа наведених у уводном делу, решено је као у диспозитиву овог 

закључка.  

 

Поука о правном леку: Против овог закључка може се изјавити жалба Секретаријату за 

имовинске и  правне послове  Градске управе Града Београда  у року од 15 дана од дана пријема 

истог, таксирана са 440,00 динара административне таксе по тарифном броју 6. Закона о 

административним таксама ("Сл.гласник РС", број 43/03...9/05..70/011,47/013...   ). 

 

Закључак се доставља: Подносиоцу захтева преко пуномоћника и архиви. 

 

       НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА, 

       Весна Ђоковић, дипл.прост.планер  

Обрадила, 

Славица Кнежевић ,дипл.правник  

 


