
                         

                   

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД  БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
Одељење за грађевинске и комуналне послове
Број: ROP-VRA-31508-ISAWA-4/2023
Заводни број 351-97/2023
Датум: 10.03.2023.године
Београд, Његошева 77

 

Одељење за грађевинске и комуналне послове Управе градске општине Врачар у Београду,
као орган управе надлежан за грађевинске послове, поступајући по захтеву Петровић
Желимира, Петровић Стеле и Стамбене зграде Његошева 61, Београд, које заступа Вукић
Мојсић Сандра из Београда, _________, Земун, за издавање одобрења за извођење радова на
санацији крова и унутрашњих зидова етаже поткровља објекта у Његошевој 61, на
катастарској парцели број 551 КО Врачар у Београду, на основу на основу члана 77. Статута
Града Београда („Сл. лист града Београда“, број 39/08, 6/10 и 23/13 и „Службени гласник
РС“, број 7/16 одлука УС и 60/19), члана 41. Статута градске општине Врачар („Службени
лист града Београда“ 77/2019), члана 20. Одлуке о Управи градске општине Врачар
(„Службени лист града Београда“, бр.88/2019) и члана 98. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18) в.д. Начелника Управе Гордана Баста
на основу решења Већа Градске општине Врачар број 96-7/2023-VIII/1 од 24.02.2023. године,
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

ОБУСТАВЉА СЕ поступак покренут по захтеву Петровић Желимира, Петровић Стеле и
Стамбене зграде Његошева 61, Београд, које заступа Вукић Мојсић Сандра из Београда,
__________, Земун, за издавање одобрења за извођење радова на санацији крова и
унутрашњих зидова етаже поткровља објекта у Његошевој 61, на катастарској парцели број
551 КО Врачар у Београду, услед одустанка.

О б р а з л о ж е њ е

Петровић Желимир, Петровић Стела и Стамбена зграда Његошева 61, Београд, које заступа
Вукић Мојсић Сандра из Београда, _________ Земун, поднели су 21.02.2023. године, преко
Централног информационог система за електронско поступање Одељењу за грађевинске и
комуналне послове, захтев за издавање одобрења за извођење радова на санацији крова и
унутрашњих зидова етаже поткровља објекта у Његошевој 61, на катастарској парцели број
551 КО Врачар у Београду, под бројем ROP-VRA-31508-ISAWA-4/2023, заводни број 351-
97/2023.

Захтевом број ROP-VRA-31508-PCA-5/2023, заводни број 351-97/2023 од 09.03.2023. године,
преко Централног информационог система за електронско поступање инвеститори су
обавестили ово Одељење да одустају од горе наведеног захтева.



Ставом 1. члана 98. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број
18/16 и 95/18) прописано је да странка може потпуно или делимично да одустане од захтева
док не буде обавештена о решењу другостепеног органа, а ставом 3. да се кад странка
одустане од захтева, решењем обуставља поступак, изузев када се противна страна противи
обустављању поступка или када је настављање поступка, који је могао бити покренут и по
службеној дужности, у јавном интересу.

Како је у конкретном случају неспорно да су странке одустале од захтева, Одељење сматра
да су се стекли услови за примену члана 98. Закона о општем управном поступку, те је
применом члана 98. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број
18/16 и 95/18) одлучено као у диспозитиву решења.

Против овог решења може се изјавити жалба Секретаријату за инспекцијске послове града
Београда – Сектору за другостепени управни поступак у року од 15 дана од дана
обавештавања о решењу, а преко овог Одељења. Жалба се таксира са 490,00 динара
административне таксе и уплаћује се на рачун број 840-742221843-73, позив на број 97 38-
020, прималац РС.

Решење доставити: подносиоцима захтева преко пуномоћника и архиви овде.

Шеф одсека за управно-правне послове

Тијана Ивановић

В.Д. НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ
на основу решења број 96-7/2023-VIII/1

од 24.02.2023. године
Гордана Баста


