Република Србија
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
Управа градске општине
-Одељење грађевинских и
стамбених пословаБрој: 351-1123/2016
Датум: 24.06.2016. године
Б е о г р а д, Таковска 12
ТШ
Одељење грађевинских и стамбених послова Управе градске општине Палилула у
Београду, решавајући по захтеву Важић Андрије из Београда, поднетом преко овлашћеног лица
Вученовић Бранислава из Београда-Гроцке,ул.Космајска бр. 2А, за издавање Решења о
употребној дозволи за изведене радове на изградњи десне половине двојне породичне куће ( која
половина садржи један четворособан стан), на кат.парц. 5918 КО Палилула, у ул. Драгослава
Срејовића бр.149 у Београду, на основу члана 8ђ, а у вези чл. 154.-158. Закона о планирању и
изградњи ("Сл.гласник РС", бр.72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13УС, 132/14 и 145/14), чл. 42.- 47. Правилника о поступку спровођења обједињене процецуре
електронским путем ("Сл. гласник РС" бр. 113/15) и чл. 210. Закона о општем управном поступку
("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и “Сл.гласник РС“, бр. 30/10),
доноси
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Важић Андрије из Београда, поднет преко овлашћеног лица
Вученовић Бранислава из Београда - Гроцке, за издавање Решења о употребној дозволи за
изведене радове на изградњи десне половине двојне породичне куће (која половина садржи један
четворособан стан), спратности По+1, на кат.парц. 5918 КО Палилула, у ул. Драгослава
Срејовића бр.149 у Београду, због неиспуњених формалних услова за поступање по захтеву.
Образложење
Важић Андрија из Београда, поднео је дана 22.06.2016.године, преко овлашћеног лица
Вученовић Бранислава из Београда - Гроцке, кроз ЦИС-Централни информациони систем,
надлежном Одељењу за грађевинске и стамбене послове ГО Палилула, захтев за издавање
Решења о употребној дозволи за изведене радове на изградњи десне половине двојне породичне
куће, која половина садржи један четворособан стан, на кат.парц. 5918 КО Палилула, у ул.
Драгослава Срејовића бр.149 у Београду.
Подносилац захтева је овом Органу у поступку одлучивања, доставио у електронској
форми, доле наведену документацију, и то:
-Доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање употребне дозволе и
такса за подношење захтева надлежном Органу;
-Потврда одговорног пројектанта, за објекат категорије "А", класификациони број 112111,
урађена од стране Бранислава Вученовића, дипл.инж.грађ. број лиценце 310 8084 04;
-Копија плана парцеле 5918 КО Палилула, издата од РГЗ-а под бр. 953-1-348/16 од
04.04.2016.год.;
-Уверење РГЗ-а о кретању кат. парцеле 96 КО Мирјево, издата под бр. 952-3-1668/16 од
15.04.2016.год.;
-Извод из листа непокретности број 1714 КО Палилула , издат од РГЗ-а под бројем 952-12777/16 од 01.04.2016.године;
- Решење о одобрењу за изградњу Секретаријата за комунално-стамбене и грађевинске
послове СО Звездара у Београду бр. 351-251/74-04 од 23.10.1974.године ;
-Правноснажно оставинско Решење Првог општинског суда у Београду, О.бр. 1011/08 од
24.06.2008.године ;
-Уговор о заједничкој изградњи, закључен између Црепуље Милорада и Важић Саве,
оверен у Трећем општинском суду у Београду, под Ов.бр. 4430/74 дана 18.07.1974.године;

-Овлашћење за заступање дато Вученовић Браниславу, оверено електонским
квалификованим потписом Вученовић Бранислава;
-Решење РГЗ-а -Службе за катастар непокретности Палилула бр. 952-02-7-512/2015 од
07.04.2016.године.
По пријему захтева за издавање Решења о употребној дозволи, овај Орган је извршио
проверу испуњености формалних услова за поступање по захтеву, сходно чл. 42.-44. Правилника
о поступку спровођења обједињене процецуре електронским путем ("Сл. гласник РС" бр. 113/15),
те је у вези одредби наведеног Правилника, нашао да нису испуњени формални услови за
поступање по поднетом захтеву, из доле наведених разлога :
-Доставити геодетски снимак изведеног објекта на парцели, на овереној катастарскотопографској подлози са датумом израде,
-Уверење о формирању грађевинске парцеле, надлежног РГЗ-а (ул.27.март 43-45),
-Потврду Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П, о коначном
обрачуну доприноса за уређивање градског грађевинског земљишта, сходно чл. 98. став
3.Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник бр.72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) .
Саставни део списа је и Извештај дипл.инж.грађ. од 23.06.2016.године, којим је
констатовано да достављена документација предвиђена законом и правилником којим се се
уређује садржина техничке документације, није комплетна , и да је треба допунити:
-Није приложен доказ -рачун и сл. за измиривање обавеза у погледу водовода и
канализације.
Имајући у виду одредбе чл. 8ђ. ст. 3. Закона о планирању и изградњи, уз сходну примену
одредби чл. 44. Правилника о поступку спровођења обједињене процецуре електронским путем
("Сл. гласник РС" бр. 113/15) које које предвиђају да уколико нису испуњени формални услови за
даље поступање по захтеву, прописани чл. 43.наведеног Правилника, надлежни орган закључком
одбацује поднет захтев, уз навођење разлога за такву одлуку док је ставом 5. члана 44.
Правилника прописано да подносилац само једном може искористити право на подношење
усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и
поновног плаћања административне таксе, односно накнаде.
Обзиром да се нису стекли услови за поступање по поднетом захтеву инвеститора, овај
Орган је применом позитивних законских прописа наведених у преамбули Закључка, донео
одлуку као у дипозитиву истог.
Против овог Закључка може се изјавити приговор надлежном општинском Већу, преко
надлежног органа у року од 3 дана од дана достављања, а преко овог Одељења таксирана са
440,00 динара републичке административне таксе.
Закључак ће бити објављен на интернет страни овог органа www.palilula.org.rs.
Закључак доставити: Важић Андрији из Београда, преко овлашћеног лица Вученовић
Бранислава из Београда - Гроцке, Документацији и Писарници.
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