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Одељење грађевинских и стамбених послова Управе градске општине Палилула у
Београду, решавајући по захтеву Млађен Милинка из Београда, поднет преко овлашћеног
лица Стевана Шашића из Београда, за издавање одобрења за извођење радова на адаптацији
стамбено пословног објекта у ул. 27. марта бр.31 у Београду, на кат.парц. 1885 КО
Палилула у Београду, на основу члана 8ђ, а у вези чл. 145. 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,
98/13-УС, 132/14 и 145/14), чл.42-49.Правилника о садржини, начину и поступку израде и
начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката
("Сл.гласник РС" бр.23/15 и 77/15), чл. 28. и 29. 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 и 31/01 и "Сл. гласник РС", бр. 30/10),
доноси
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Млађен Милинка из Београда, поднет преко овлашћеног
лица Стевана Шашића из Београда, за извођење радова на адаптацији стамбено пословног
објекта, у ул. 27. марта бр.31 у Београду, на кат.парц. 1885 КО Палилула у Београду, због
неиспуњених формалних услова за поступање по захтеву.
Образложење
Млађен Милинко из Београда, преко овлашћеног лица Стевана Шашића из Београда,
поднео је дана 28.06.2016. године кроз ЦИС-Централни информациони систем, под бројем
ROP-PAL-14638-ISAW-1/2016, надлежном Одељењу грађевинских и стамбених послова
Управе градске општине Палилула, захтев за извођење радова на адаптацији стамбено
пословног објекта у ул. 27. марта бр.31 у Београду, на кат.парц. 1885 КО Палилула у
Београду.
Поступајући по поднетом захтеву, овај орган утврдио је да инвеститор осим захтева
није доставио другу документацију утврђену позитивним законским прописима наведеним
у преамбули Закључка.
По пријему захтева за издавање одобрења за извођење радова, овај Орган извршио је
проверу испуњености формалних услова за поступање по захтеву, сходно чл. 28. и 29.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл.
гласник РС" бр. 113/15), те у вези одредби наведеног Правилника, нашао да нису испуњени
формални услови за поступање по поднетом захтеву, обзиром да није достављена следећа
документација и то:

- Доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је
то право уписано у јавној књизи или је установљено законом, односно ако је Законом
прописано да се тај доказ не доставља;
- Идејни пројекат израђен у складу са одредбама чл.42-49. Правилника о садржини,
начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и
намени објеката ("Сл.гласник РС" бр.23/15 и 77/15), са архивским пројектом као саставним
делом техничке документације у случају адаптације постојећег објекта или дела објекта;
- Доказ о уплаћеној административној такси за подношење захтева и доношење решења
о одобрењу за извођења радова и накнади за Централну евиденцију.
Имајући у виду одредбе члaна 8ђ. стaв 3. Закона о планирању и изградњи, уз сходну
примену одредби чл. 28. и 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем ("Сл. гласник. РС" бр.113/15) које предвиђају да уколико нису
испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, надлежни орган закључком
одбацује поднети захтев уз навођење разлога за такву одлуку.Ставом 11. чл. 29. истог
Правилника, прописано је ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема закључка, а
најкасније 30 дана од дана објављивања закључка на интернет страни овог органа
www.palilula.org.rs, поднесе нов, усаглашен, захтев и отклони све недостатке, не доставља
се документација поднета уз захтев који је одбачен, нити се поново плаћа административна
такса за подношење захтева и доношење решења и накнади за Централну евиденцију.
Ставом 12. истог члана утврђено је да подносилац захтева може само једном искористити
право на подношење усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете
уз захтев који је одбачен и поновног плаћања административне таксе, односно накнаде за
Централну евиденцију.
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 Већу општине Градске општине
Палилула у Београду у року од 3 дана од дана пријема истог, 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: Млађен Милинку из Београда, преко овлашћеног лица
Стевана Шашића из Београда, Документацији, Писарници.
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