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Београд
ДШ
Одељење грађевинских и стамбених послова Управе градске општине Палилула у Београду,

решавајући по захтеву захтеву Грујић Николе из Београда, број ROP-PAL-23174-IUPH-2/2016 поднетом
преко ЦИС-а од пуномоћника Стајковић Стевана из Београда, ул., за издавање употребне дозволе за изведене

радове на доградњи постојећег стамбеног објекта спратности По+Пр+1 и формирању две назависне
стамбене јединице у објекту новодобијене спратности објекта По+Пр+2 у Београду, на кат.парц.бр.
1310/10 КО Палилула, на основу члана 8ђ, а у вези члана 154-158. 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),
члана 2., 3., 42., 43. и 44. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем ("Сл.гл.РС" бр.113/15) и члана 210. Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр.
33/97, 31/01 и "Сл.гл.РС", бр. 30/10), д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Грујић Николе из Београда, број ROP-PAL-23174-IUPH-2/2016, инт.бр.
351-1728/16, за издавање употребне дозволе за изведене радове на доградњи постојећег стамбеног
објекта спратности По+Пр+1 и формирању две назависне стамбене јединице у објекту новодобијене
спратности објекта По+Пр+2 у Београду на кат.парц.бр. 1310/10 КО Палилула, због неиспуњених
формалних услова за поступање по захтеву.
Образложење
Захтевом за издавање употребне дозволе за изведене радове на доградњи постојећег стамбеног
објекта спратности По+Пр+1 и формирању две назависне стамбене јединице у објекту новодобијене
спратности објекта По+Пр+2 у у Београду на кат.парц.бр. 1310/10 КО Палилула, у електронском облику
и са документацијом прописаном Законом и подзаконским актима, такође у електронском облику,
обратио се овом Органу Грујић Никола преко ЦИС-а и пуномоћника Стајковић Стевана дана 10.09.2016.
године.
Прегледом достављене документације и провером испуњености формалних услова за поступање
по поднетом захтеву, сходно члану 2., 3. и 43. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем ("Сл.гл.РС" бр.113/15), у вези одредаба члана 42. истог Правилника
утврђено је да нису испуњени услови за поступање по наведеном захтеву.
Наиме, потребно је отклонити утврђене недостатке како би били испуњени формални услови за
издавање решења о употреби предметних стамбених јединица и то тако ће бити поступљено у складу са
одредбама чл. 3.ст.2. напред наведеног Правилника, које одредбе подразумевају да се сва акта која

подносилац захтева доставља у обједињеној процедури, достављају у електронској форми, у pdf
формату, потписаном квалификованим електронским потписом.
У смислу напред наведене примедбе потребно је да сви извештаји о техничком прегледу буду
потписани како од стране председника комисије за технички пријем тако и од чланова комисије,
односно могу бити потписани само од председника ако је електронски документ настао скенирањем
оригиналног документа у папиној форми који је оверен лиценцом , печатима и својеручним потписом.
Иста констатација односи се и на све елаборате или студије које се прилажу уз техничку документацију
који електронски потписује одговорно лице које је израдило елаборат.
Изјава инвеститора, стручног надзора и извођача, такође мора бити електронски потписана, за
стучни надзор (предузетник, односно лице које је носилац стручног надзора и одговорно лице извођача),
за инвеститора овлашћени пуномоћник односно лично инвеститор уколико није одређен пуномоћник.
Имајући у виду одредбе члaна 8ђ. стaв 3. Закона о планирању и изградњи, којима је предвиђено
да уколико нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, надлежни орган закључком
одбацује поднети захтев, у складу са чланом 44. ст.5. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре ("Сл.гл. РС" бр. 113/15), инвеститор је искористио своје право на подношење усаглашеног
захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновно плаћање
таксе, односно накнаде, обзиром да је овим закључком други пут одбачен захтев за издавање употребне
дозволе због неипуњавања формалних услова.
Овај закључак биће објављен на интернет страни Градске општине Палилула www.palilula.org.rs,
Обзиром да се нису стекли формални услови за поступање по поднетом захтеву инвеститора, овај
Орган је применом позитивних законских прописа наведених у преамбули Закључка, на основу члана
210. ЗУП-а, 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: Грујић Николи из Београда, , преко пуномоћника Стајковић Стевана из
Београда, ул. Документацији, Писарници.
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