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Одељење грађевинских и стамбених послова Управе градске општине Палилула у
Београду, решавајући у поступку обједињене процедуре на захтев Марчета Милана из
Београда, преко пуномоћника Зорана Ивковића из Новог Београда, за издавање Решења о
одобрењу за извођење радова на реконструкцији и измени крова стамбеног објекта
спратности Су+П+2+Пк у ул. Бошка Петровића бр.5/1 у Београду, на основу чл. 24. и 56. ст. 3.
и 4. Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и “Сл. гл. РС“, бр.
30/10), д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Марчета Милана из Београда, за издавање Решења о одобрењу
за извођење радова на реконструкцији и измени крова стамбеног објекта спратности
Су+П+2+Пк у ул. Бошка Петровића бр.5/1 у Београду, на кат.парц. бр. 20606/2 КО Савски
Венац, категорије В, класификациони број 112213, којим радовима се на делу крова изнад
стана бр. 10, у поткровљу формирају кровне баџе, због месне ненадлежности.
Образложење
Марчета Милана из Београда, преко пуномоћника Зорана Ивковића из Новог Београда,
у поступку обједињене процедуре обратио со овом органу преко ЦИС-Централни
информациони систем, захтевом за издавање Решења о одобрењу за извођење радова на
реконструкцији и измени крова стамбеног објекта спратности Су+П+2+Пк у ул. Бошка
Петровића бр.5/1 у Београду, на кат.парц. бр. 20606/2 КО Савски Венац, категорије В,
класификациони број 112213, којим радовима се на делу крова изнад стана бр. 10, у
поткровљу формирају кровне баџе.
Обзиром да је утврђено да се странка електронским поднеском обратила месно
ненадлежном органу за поступање у конкретној управној ствари, применом одредабма чл. 24.
и 56. ст. 3. и 4. Закона о општем управном ("Сл.гл.РС" бр.47/03 и 31/01 и “Сл. гл. РС“, бр.
30/10), наведеним у уводу закључка којима је предвиђено следеће:
"Орган пази по службеној дужности у току целог поступка на своју стварну и месну
надлежност.
Ако орган нађе да није надлежан за рад по одређеној управној ствари, поступиће на
начин прописан у члану 56. ст. 3 и 4. овог закона.

Ако је ненадлежни орган извршио неку радњу поступка, надлежни орган коме је
управна ствар уступљена цениће да ли ће радњу поновити", као и да је одредбама чл. 56. ст.
3. и 4. истог Закона прописано да ће службено лице ненадлежног органа упозорити и упутити
подносиоца захтева органу надлежном за пријем захтева, те да по пријему поднеска за чији
пријем није надлежан, а несумњиво је који је орган надлежан за пријем, без одлагања шаље
поднесак надлежном органу, о томе обавештава странку, и у случају када не може утврдити
који је орган надлежан, доноси закључак којим одбацује поднесак због ненадлежности и
закључак одмах доставља странци, донета је напред наведена одлука.
Наиме, како је применом Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем ("Сл. гласник. РС" бр.113/15) усаглашен нов начин подношења захтева
електронским путем кроз ЦИС - ( Централни информативни систем ) и истовремено није још
увек омогугућено службено прослеђивање електонским путем захтева месно надлежном
органу, то се странка упућује да поднесе захтев месно надлежном органу у конкретном
случају Градској општини Савски Венац у Београду.
Против овог закључка може се изјавити жалба Градској управи - Секретаријату за
имовинске и правне послове Градске управе града Београда, у року од 15 дана од дана
пријема истог а преко овог Одељења, таксирана са 440,00 динара ОАТ.
Закључак доставити: Марчета Милану из Београда, преко пуномоћника Зорана
Ивковића из Новог Београда, Документацији и писарници.
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