Република Србија
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
Управа градске општине
-Одељење грађевинских и
стамбених пословаБрој: 351-1241/2016
Датум: 14.07.2016. године
Б е о г р а д, Таковска 12
Одељење грађевинских и стамбених послова Управе градске општине Палилула у Београду,
решавајући по захтеву број ROP-PAL-16086-ISAW-1/2016 који је преко ЦИС-а поднет од
пуномоћника Бироа за пројектовање Данијела Мишковић из Београда ул. Кајмакчаланска бр. 6, за
издавање решења о одобрењу за извођење радова на адаптацији постојећег пословног простора бр. 1.
у стамбено-пословном објекту у Таковској улици бр. 54, на кат.парц.бр. 1165/33 у Београду, на
основу члана 8ђ, а у вези чл. 145. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гл.РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), чл. 16., 42.-49. Правилника о
садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи
и намени објеката ("Сл.гл.РС" бр.23/15 и 77/15), чл. 28. и 29. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем ("Сл.гл.РС" бр. 113/15), чл. 2. Уредбе о локацијским
условима ("Сл.гл.РС", бр. 35/15) и чл. 210. Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр.
33/97, 31/01 и "Сл.гл.РС", бр. 30/10 и 18/16), доноси
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев број ROP-PAL-16086-ISAW-1/2016 који је преко ЦИС-а поднео
пуномоћник Биро за пројектовање Данијела Мишковић из Београда, ул. Кајмакчаланска бр. 6, за
издавање решења о одобрењу за извођење радова на адаптацији постојећег пословног простора бр. 1.
у стамбено-пословном објекту у Таковској улици бр. 54, на кат.парц.бр. 1165/33 у Београду, због
неиспуњених формалних услова за поступање по захтеву.
Образложење
обратила се преко пуномоћника електронским захтевом број ROP-PAL-16086-ISAW-1/2016, за
издавање решења о одобрењу за извођење радова наведених у диспозитиву закључка, који захтев је
код овог Органа заведен под службеним бројем 351-1241/2016.
Инвеститор је уз електронски поднет захтев, овом Органу доставила следећу документацију:
- копију плана катастарске парцеле број 924 КО Палилула број 953-1-513/2016 од 25.05.2016.
године,
- Извод из листа непокретности број 733 за кат.парц.бр. 924 КО Палилула, Републичког
геодетског завода број 952-1-4137/16 од 23.05.2016. године,
- Главну свеску АГ пројекта број 02/16 од 09.05.2016. године, који је израдио Биро за
пројектовање Данијела Мишковић из Београда, ул. Кајмакчаланска бр. 6, одговорни
пројектант је Наташа Аћимовић Кнежевић, дипл.инж.арх., број лиценце 300 D877 06.
"TOXIC" из Београда, ул. Карађорђевића бр. 15. Насловном страном Главне свеске техничке
документације, у делу који се односи на: " за грађење / извођење радова", наведени су
следећи радови: "адаптација и санација",
- такође, достављени су докази о плаћеним административним таксама.

По пријему захтева за издавање одобрења, овај Орган је извршио проверу испуњености
формалних услова за поступање по захтеву, у складу са прописима чл. 2., 3. а у вези чл. 28. и 29.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гл. РС" бр.
113/15) и нашао да нису испуњени формални услови за поступање по поднетом захтеву из следећих
разлога:
- Сва акта које подносилац захтева доставља у обједињеној процедури потребно је потписати
квалификованим електронским потписом у складу са одредбама чл. 3.ст.2. напред наведеног
Правилника,
- класификацију и категоризацију објекта потребно је одредити у складу са одредбама
Правилника о класификацији објеката ("Сл.гл.РС", бр. 22/15)
- Приказано постојеће стање и архивски пројекат број 351-638/97 морају бити идентични.
Наиме, у овереном архивском пројекту не постоје бочна врата из ходника на просторији
намене: "продајни простор",
- у постојећем стању површина пословног простора мора бити идентична са укњиженом
површином, односно површином уписаном у достављени Извод из листа непокретности.
- такође, потребно је доставити оверено пуномоћје за заступање.
Имајући у виду све напред наведено утврђено је да у конкретној управној ствари поднет
захтев не испуњава формалне услове прописане одребама чл. 8ђ. ст. 3. Закона о планирању и
изградњи и одредбама подзаконских аката, односно пратећих правилника.
Ставом 4. чл.18. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем ("Сл.гл.РС" бр. 113/15), 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 и накнаде за Централну евиденцију.
Како је утврђено да нису испуњени услови из ст. 1. и 2. чл. 29. Привилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл.гл.РС" бр. 113/15), овај орган у року од
пет радних дана од дана подношења захтева исти одбацује овим закључком.
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:
, преко пуномоћника Бироа за пројектовање Данијела Мишковић из Београда, ул. Кајмакчаланска
бр. 6, Документацији, Писарници.
Самостални стручни сарадник
Д. Шћепановић, дипл. правник

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Роса М. Делибашић, дипл.правник

