РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
Одељење за грађевинске и комуналне послове
Број: ROP-VRA-17408-GR-2/2016
Заводни број: 351-466/2016
Датум: 29.07.2016. године
Београд, Његошева 77
Одељење за грађевинске и комуналне послове Управе градске општине Врачар у
Београду, као организациона јединица надлежна за решавање у обједињеној процедури,
решавајући по захтеву Павловић Горана __________, Живковић Петра __________ и
Нешић Анке __________, које заступа Јакшић Милош __________,, на основу члана
121. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, број 33/97 и 31/01 и
„Службени гласник РС“, број 30/10) и решења начелнице Управе градске општине
Врачар број 931/2-67/2015 од 11.11.2015. године доноси
ЗАКЉУЧАК
Обуставља се поступак по захтеву Павловић Горана __________, Живковић Петра
__________ и Нешић Анке __________ које заступа Јакшић Милош __________, за
издавање одобрења за извођење радова на адаптацији и физичкој деоби двоетажног
петособног стана број 12, укупне површине 125,94m2 на четвртом и повученом спрату
и припајање просторија једнособном стану број 9 укупне површине 31m2 и гарсоњери
број 10 укупне површине 20m2 на четвртом спрату стамбеног објекта у улици
Браничевска број 12а на катастарској парцели број 4012 КО Врачар у Београду.
Образложење
Павловић Горан __________,, Живковић Петар __________, и Нешић Анка
__________, које заступа Јакшић Милош __________, поднели су дана 21.07.2016.
године Одељењу за грађевинске и комуналне послове, преко Централног
информационог система за електронско поступање, захтев за издавање одобрења за
извођење радова на адаптацији и физичкој деоби двоетажног петособног стана број 12,
укупне површине 125,94m2 на четвртом и повученом спрату и припајање просторија
једнособном стану број 9 укупне површине 31m2 и гарсоњери број 10 укупне
површине 20m2 на четвртом спрату стамбеног објекта у улици Браничевска број 12а на
катастарској парцели број 4012 КО Врачар у Београду. Захтев је потписан
квалификованим потписом овлашћеног лица и заведен под бројем ROP-VRA-17408GR-2/2016, заводни број 351-466/2016 дана 21.07.2016. године.
Дана 29.07.2016. године, овлашћено лице Јакшић Милош
__________, преко
Централног информационог система за електронско поступање обавестио је ово
Одељење да одустаје од захтева.
Ставом 1. члана 121. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, број
33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“, број 30/10) предвиђено је да странка може
одустати од свог захтева у току целог поступка, а ставом 2. да када је поступак
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покренут поводом захтева странке, а странка одустане од свог захтева, орган који води
поступак донеће закључак којим се поступак обуставља.
Како је у конкретном случају неспорно да је Павловић Горан __________, Живковић
Петар __________ и Нешић Анка __________, које заступа Јакшић Милош
__________, одустаo од захтева број ROP-VRA-17408-GR-2/2016, заводни број 351466/2016 од 21.07.2016. године, Одељење сматра да су се стекли услови за примену
члана 121. Закона о општем управном поступку, те је одлучено као у диспозитиву
закључка.
Поука о правном средству: Против овог закључка може се изјавити жалба
Секретаријату за инспекцијске послове града Београда – Сектор за другостепени
управни поступак у року од 8 дана од дана пријема решења, а преко Одељења за
грађевинске и комуналне послове. Административна такса на жалбу износи 440,00
динара и уплаћује се на рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97 38-020 у
корист Републике Србије.
Закључак доставити: Павловић Горану __________, Живковић Петру __________ и
Нешић Анки __________, преко Јакшић Милоша __________ и архиви овде.
Службено лице:
Ана Ровчанин, мастер права
Шеф Одсека за управно-правне послове
Тијана Вучковић, дипл.правник

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ОДЕЉЕЊА
Драгана Црномарковић, дипл. правник
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