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Одељење грађевинских и стамбених послова Управе градске општине Палилула у Београду,
решавајући по захтеву Привредног друштва за производњу и дистрибуцију "Д Плус" д.о.о. из
Београда, ул. Панчевачки пут бр. 69, број ROP-PAL-23111-CPI-1/2016 који је преко ЦИС-а поднет од
овлашћеног лица Стошић Биљане из Београда, ул. Илије Гарашанина бр. 20/5, за издавање решења о
одобрењу за извођење радова на реконструкцији управне зграде и пренамени у вртић за децу
запослених у ул. Панчевачки пут бр. 87 у Београду, на кат.парц.бр. 1022/1 КО Крњача, на основу
члана 8ђ, а у вези чл. 145. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гл.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. 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 Привредног друштва за производњу и дистрибуцију "Д Плус" д.о.о. из
Београда, ул. Панчевачки пут бр. 69, број ROP-PAL-23111-CPI-1/2016 који је преко ЦИС-а поднет од
овлашћеног лица Стошић Биљане из Београда, ул. Илије Гарашанина бр. 20/5, за издавање решења о
одобрењу за извођење радова на реконструкцији управне зграде и пренамени у вртић за децу
запослених у ул. Панчевачки пут бр. 87 у Београду, на кат.парц.бр. 1022/1 КО Крњача, због
неиспуњених формалних услова за поступање по захтеву.
Образложење
Привредно друштво за производњу и дистрибуцију "Д Плус" д.о.о. из Београда, ул.
Панчевачки пут бр. 69, поднело је преко овлашћеног лица Стошић Биљане из Београда, ул. Илије
Гарашанина бр. 20/5, електронски захтев број ROP-PAL-23111-CPI-1/2016 за издавање решења о
одобрењу за извођење радова описаних у диспозитиву закључка, који је код овог Органа заведен под
бројем 351-1627/2016.
По пријему захтева за издавање одобрења, овај Орган је извршио проверу испуњености
формалних услова за поступање по захтеву електронски поднете документације, у складу са
одредбама чл. 2., 3. а у вези чл. 28. и 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем ("Сл. гл. РС" бр. 113/15), па је нашао да нису испуњени формални услови за
поступање, те да је потребно отклонити ниже наведене примедбе:
- доставити Елаборат о заштити од пожара (у захтеву је наведено да подносилац захтева прилаже
Елаборат али исти није приложен уз осталу техничку документацију),
- у основамаје потребно обележити пресек А-А и Б-Б кроз пасаж, обзиром да је кроз вертикални
пресек приказан и део кроз пасаж,

- у основама и пресецима обележити предмет интервенције,
- вертикални пресек Ц-Ц је уписан као попречни, а треба да стоји да је подужни, па је у том смислу
потребно исправити грешку, као и у
- у пројекту машинских инсталација, где је на страни 6.2 у наслову уписано да је приказан пројекат
"електричних инсталација",
- у делу пројекта "зида се -руши се", темељи су обележени шрафуром која у легенди означава "зида
се", док је у техничком опису је објашњено да се темељи задржавају
- у ситуационом решењу потребно је посебно приказати део предвиђен за игру деце обзиром да
таккав простор у презентованом ситуационом решењу није приказан, и
- потребно је доставити изјаву главног пројектанта да је објекат који је предмет интервенције, заједно
са простором који је намењен за његово коришћење, безбедан у смислу новопланиране намене а у
односу на окружење у коме се налази.
- Такође, 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,
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: Привредном друштву за производњу и дистрибуцију "Д Плус" д.о.о. из
Београда, ул. Панчевачки пут бр. 69, преко овлашћеног лица Стошић Биљане из Београда, ул. Илије
Гарашанина бр. 20/5,Документацији, Писарници.
Самостални стручни сарадник
Д. Шћепановић, дипл. правник
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