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Б е о г р а д, Таковска 12
ТШ
Одељење грађевинских и стамбених послова Управе градске општине Палилула у
Београду, решавајући по усаглашеном захтеву Маринковић Драгана из Београда, поднетом
преко овлашћеног лица Александре Поповић из Београда, за издавање Решења о употребној
дозволи за изведене радове на адаптацији и подели постојећег четворособног стана, који се
налази у нивоу приземља, у оквиру габарита и волумена постојећег стамбеног објекта,
спратности П+Пк, у ул. Кајухова бр.12В, на кат.парц.398/1 КО Крњача, која делом пада и на
кат.парц. 397/1 КО Крњача, у Београду, на основу члана 8ђ, а у вези чл. 154.-158. 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.- 47. 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), д о
носи
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Маринковић Драгана из Београда, поднет преко овлашћеног
лица Александре Поповић из Београда, за издавање Решења о употребној дозволи за изведене
радове на адаптацији и подели постојећег четворособног стана, који се налази у нивоу
приземља, у оквиру габарита и волумена постојећег стамбеног објекта, спратности П+Пк, у ул.
Кајухова бр.12В, на кат.парц. 398/1 КО Крњача, која делом пада и на кат.парц. 397/1 КО
Крњача, у Београду, због неиспуњених формалних услова за поступање по захтеву.
Образложење
Маринковић Драган из Београда, поднео је дана 08.11.2016.године, преко овлашћеног
лица Александре Поповић из Београда, кроз ЦИС-Централни информациони систем,
надлежном Одељењу за грађевинске и стамбене послове ГО Палилула, усаглашен захтев за
издавање Решења о употребној дозволи за изведене радове на адаптацији и подели постојећег
четворособног стана, који се налази у нивоу приземља, у оквиру габарита и волумена
постојећег стамбеног објекта, спратности П+Пк, у ул. Кајухова бр.12В, на кат.парц. 398/1 КО
Крњача, која делом пада и на кат.парц. 397/1 КО Крњача, у Београду. Провером кроз
електронску базу података, утврђено је да је овај Орган предходни поступак окончао
доношењем Закључка бр. 351-1905/2016 од 28.10.2016.године, због неиспуњених формалних
услова за поступање по захтеву.
Подносилац захтева је овом Органу у поступку одлучивања, доставио у електронској
форми, доле наведену документацију, и то:
-Доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање употребне
дозволе;

-Пуномоћје инвеститора за подношење захтева и заступање пред надлежним
општинским Органом у поступку издавања Решења о употреби изведених радова;
-Потврду одговорног пројектанта, дипл.инж.арх. Александре Поповић, број лиценце 300
М882 13 да је изградња објекта, односно адаптација завршена и објекат изведен у складу са
техничком документацијом на основу које је издато Решење о одобрењу и да је објекат
прикључен или подобан да буде прикључен на инфраструктурну мрежу, за прикључке који су
предвиђени Решењем.
По пријему усаглашеног захтева за издавање Решења о употребној дозволи, овај Орган
је извршио проверу испуњености формалних услова за поступање по захтеву, сходно чл. 42.44. Правилника о поступку спровођења обједињене процецуре електронским путем ("Сл.
гласник РС" бр. 113/15), те је у вези одредби наведеног Правилника, нашао да нису испуњени
формални услови за поступање по поднетом захтеву, односно да инвеститор није отклонио све
недостатке дате у Закључку овог Органа под бр. 351-351-1905/2016 од 28.10.2016.год., и то :
- Није приложена важећа лиценца одговорног пројектанта дипл.инж.арх. Александре
Поповић, број лиценце 300 М882 13 и
- Није достављен доказ о уплати накнаде за подношење захтева надлежном Органу и
доношење Решења о употребној дозволи.
Имајући у виду одредбе чл. 8ђ. ст. 3. Закона о планирању и изградњи, уз сходну
примену одредби чл. 44. Правилника о поступку спровођења обједињене процецуре
електронским путем ("Сл. гласник РС" бр. 113/15) које које предвиђају да уколико нису
испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, прописани чл. 43.наведеног
Правилника, надлежни орган закључком одбацује поднет захтев, уз навођење разлога за такву
одлуку док је ставом 5. члана 44. Правилника прописано да подносилац само једном може
искористити право на подношење усаглашеног захтева без обавезе достављања документације
поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања административне таксе, односно
накнаде.
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 надлежном општинском Већу, преко
надлежног органа у року од 3 дана од дана достављања, 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: Маринковић Драгану из Београда, преко овлашћеног лица
Александре Поповић из Београда, Документацији и Писарници.
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