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          Одељење  за  урбанизам  комунално-грађевинске  послове, Одсек за спровођење поступка 
обједињене процедуре Управе  ГО Обреновац,  решавајући по захтеву Филовски Властимира из 

Барича, ул. 6-те војвођанске бригаде бр. 38в, поднетом преко пуномоћника Драгана Максимовића из 
Обреновца, ул. Краља Александра I бр. 11а,  за  издавање решења о којим се одобрава извођење 

радова на изградњи економског објекта, категорије А, класификационог броја 127 121, на кат. 

парцели број 805/6 КО Барич,  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 Филовски Властимира из Барича, ул. 6-те 

војвођанске бригаде бр. 38в,  за  издавање решења о којим се одобрава извођење радова на 

изградњи економског објекта, категорије А, класификационог броја 127 121, на кат. парцели број 
805/6 КО Барич,  поднет овом органу дана  02.07. 2016. године,  због одустанка странке од захтева.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 

Филовски Властимир из Барича, ул. 6-те војвођанске бригаде бр. 38в,  преко пуномоћника 
Драгана Максимовића из Обреновца, ул. Краља Александра I бр. 11а, поднео је захтев, у електронској 

форми, овом органу дана 02.07.2016. године, за  издавање решења о којим се одобрава извођење 
радова на изградњи економског објекта, категорије А, класификационог броја 127 121, на кат. 

парцели број 805/6 КО Барич.  

 
Дана  08.07.2016. године подносилац захтева је преко пуномоћника, поднеском ROP-OBR-

15270-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. 
 

                                                                                          По овлашћењу НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ  
                                                                                         V-02бр.115-1/82 од 05.07.2016. год. 

                                                                                                       За НАЧЕЛНИКА ОДЕЉЕЊА   
                                                                                            Златко Миловановић, дипл. инж.арх. 

 

        


