
  
 РЕПУБЛИКА  СРБИЈА – ГРАД  БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА  РАКОВИЦА    
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                               
Одељење  за   грађевинске и комуналне послове 
Одсек  за  грађевинске  послове 
ROP-RAK-12017-CPI-1/2016 
Заводни број : 351–108/2016 
 БЕОГРАД,  13.06.2016.године 
                                                                                                          
 Одељење за грађевинске и комуналне послове, Одсек за грађевинске послове, 
решавајући по захтеву инвеститора Влајић Игора из Београда, ул. Александра 
Војиновића бр. 139, који је поднет дана 06.06.2016. године, преко централне 
евиденције обједињене процедуре електронским путем,  под бројем ROP-RAK-12017-
IUP-1/2016, заводни број 351-108/2016, за издавање грађевинске дозволе за извођење 
радова на изградњи пословно стамбеног објекта са два локала и два стана у Београду, 
на кат. парцели бр. 1492/13, КО Ресник,  на  основу  члана  121 став 4,  Закона  о  
општем  управном  поступку     (“Сл.  лист  СРЈ”,  бр.  33/97, 31/01 и „Сл. гласник РС“ 
бр. 30/10),  доноси 
                                                  З А К Љ У Ч А К 

 

        ОБУСТАВЉА СЕ поступак покренут по захтеву инвеститора Влајић Игора из 
Београда, ул. Александра Војиновића бр. 139, који је поднет дана 06.06.2016. године, 
преко централне евиденције обједињене процедуре електронским путем,  под бројем 
ROP-RAK-12017-IUP-1/2016, заводни број 351-108/2016, за издавање грађевинске 
дозволе за извођење радова на изградњи пословно стамбеног објекта са два локала и 
два стана у Београду, на кат. парцели бр. 1492/13, КО Ресник, јер се већ води поступак 
под бројем РОП-РАК-11971-IUP-1/2016, заводни број 351-107/2016, по истоветном 
захтеву.   

     О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 

Инвеститор Влајић Игор из Београда, ул. Александра Војиновића бр. 139,   
поднео је дана 06.06.2016. године, преко централне евиденције обједињене процедуре 
електронским путем,  захтев под бројем ROP-RAK-12017-IUP-1/2016, заводни број 351-
108/2016, за издавање грађевинске дозволе за извођење радова на изградњи пословно 
стамбеног објекта са два локала и два стана у Београду, на кат. парцели бр. 1492/13, КО 
Ресник.  

Како је исти инвеститор поднео  захтев за изградњу истог  објекта, преко 
централне евиденције обједињене процедуре електронским путем, под бројем ROP-
RAK- 11971-IUP-1/2016, заводни број 351-107/2016, те како се поступак већ води  под 
наведеним бројем, и како је  нецелисходно вођење више управних  поступака по истој 
правној ствари, то  је  сходно наведеном, као и применом  члана 121.став 4. Закона о 
општем управном поступку, одлучено као у диспозитиву овог закључка. 

Против овог закључка дозвољена је жалба у року од 8 дана од дана пријема 
истог Секретаријату за инспекцијске послове Градске управе града Београда, Сектору 
за другостепени поступак и управно правне послове за грађевинску и урбанистичку 
инспекцију,  а преко овог органа. 

Жалба се таксира са 440,00 динара општинске таксе, коју треба уплатити на 
жиро рачун ГО Раковица бр. 840-742251843-73 као и износ од 240,00 динара 
републичке административне таксе на жиро рачун бр. 840-742221843-57 

 Закључак доставити: Инвеститору и Писарници за архиву. 
 Обрађивач: 
Соња Минић Алексић, дипл.правник                                                                

                                                               РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 
 

                                                                  дипл.инж.арх.Славица Трифуновић Стефановић 


