Република Србија
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
Управа градске општине
Одељење грађевинских
и стамбених послова
Број: 351-2052/2016
Дана: 21.11.2016. године
Београд, Таковска бр.12
СВ
Одељење грађевинских и стамбених послова Управе градске општине Палилула у
Београду, решавајући у поступку обједињене процедуре поводом захтева Ранђеловић Драгана из
Борче-Београда, за издавање Решења о одобрењу за извођења радова на постављању ограде око
кат. парцеле 12614 КО Борча у Београду, у ул. Каловита бр.5 у Борчи -Београду, на основу члана
8ђ, а у вези члана 145. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник 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), члана 42.-49. Правилника о
садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према
класи и намени објеката ("Сл.гласник РС", бр.23/15), чл. 28. и 29. Правилника о поступку
спровођења обједињене процецуре електронским путем ("Сл. гласник РС" бр. 113/15) и члана
210. Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и "Сл.гласник РС",
бр. 30/10), д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ у поступку обједињене процедуре захтев Ранђеловић Драгана из БорчеБеограда, за издавање Решења о одобрењу за извођења радова на постављању ограде око кат.
парцеле 12614 КО Борча у Београду, у ул. Каловита бр.5 у Борчи -Београду, због неиспуњених
формалних услова за поступање по захтеву.
Образложење
Ранђеловић Драган из Борче-Београда, је поступајући по примедбама овог Одељења датим
у Закључаку бр.351-1921/2016 од 02.11.2016.године, којим је захтев именованог одбацио, уз
навођење у образложењу Закључка разлога за такву одлуку, подносилац захтева је у прописаном
року извршио допуну документације и доставио следће и то:
- Доказ о извршеним уплатама потписаним електронским потписом овлашћеног лица и
то: доказ о уплати накнаде за ЦЕОП у износу од 2.000,00 динара и доказ о уплати
административне таксе РАТ за подношење захтева за издавање употребне дозволе у иносу од
800,00 динара;
- Уверење РГЗ-а Центра за катастар непокретности Београд- Службе за катастар
непокретнодти Палилула 02 бр. 952-3-4765/16 од 08.11.2016. године, о формирању катастарске
парцеле од кат. парц. 5257/1 површине 433м2 и 5257/2 површине 40м2 од којих је настала кат.
парц. 12614 КО Борча у Београду ;
Решење РГЗ-а - Службе за катастар непокретнодти Палилула бр. 952-02-3-21/2015 од
13.09.2016. године, којим се дозвољава у КО Борча ЛН 8336 спајање горе наведених кат. парцела
-4765/16 од 08.11.2016. године.Надаље, истим решењем дозвољава се у ЛН број 10336 КО Борча
забележба: да се на кат парц 5256/5 налази део објекта са кат. парц. 12614. Објекат бр.2 са кат.
парц. 12614 је укупне пов. 94м2, од чега се 71м2 налази на к.п. 12614 , а преостали део на
к.п.5256/5 на непокретности означеној у А- листу
- Информацију о локацији коју издаје Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Градске управе града Београда, о могућностима и ограничењима парцеле;
По пријему захтева за издавање одобрења за извођење предметних радова, овај Орган је
извршио проверу испуњености формалних услова за поступање по захтеву, сходно чл. 29.

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл.гласник.
РС", бр. 113/15), те је у вези одредби наведеног Правилника нашао да нису испуњени услови за
поступање по захтеву и из доле наведених разлога, и то:
1) Основна примедба достављене тхничке документације је да је непотпуна јер Идејни
пројекат према Правилнику о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле
техничке документације према класи и намени објеката ("Сл.гласник РС", бр.23/15),треба да
садржи : општу документацију, графичку документацију са цртежима и графичким прилозима у
одговарајућој размери, што у приложеном Идејном пројекту није урађено.
Из горе наведених разлога, овај Орган је применом одредби чл. 8ђ. ст. 3. Закона о
планирању и изградњи, уз сходну примену одредби чл. 43. и 44. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник. РС" бр.113/15), којим је
предвиђено да уколико нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, донео
Закључак бр. 351-1921/2016 од 02.11.2016.године, којим је захтев именованог одбацио, уз
навођење у Образложењу Закључка разлога за такву одлуку. Даље, овај Орган је цитирајући
одредбе става 4. члана 8ђ, односно члана 43., 43. став 2. и 44. Правилника, којим су прописани
рокови и начин отклањања недостатака, обавестио Инвеститора Закључком да у року од 10 дана
од пријема истог, а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања закључка на интернет
страни овог органа www.palilula.org.rs, отклони утврђене недостатке и поднесе овом Одељењу
усаглашени захтев са горе наведеном документацијом, у ком случају именовани није у обавези
да достави документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити да плати административну
таксу за подношење новог захтева, чиме би се стекли формални услови за поступање по
поднетом захтеву и доношење одлуке у овој управној ствари. Такође, именовани је обавештен о
последицама пропуштања тј уколико у остављеном року не отклони недостатке наведене у
закључку о одбацивању, да ће Орган који води поступак, сходно ставу 5. чл. 43 Правилника,
донети Закључак којим се захтев одбацује као непотпун.
Имајући у виду да подносилац захтева у остављеном року није отклонио све недостатке
наведене у Закључку о одбацивању бр. 351- бр.351-1921/2016 од 02.11.2016.године, овај Орган је
применом одредби става 5. чл. 43. Правилника о начину, поступку и роковима спровођења
обједињене процецуре ("Сл. гласник РС" бр. 22/15 и 89/15 ) и других позитивних законских
прописа наведених у преамбули Закључка, донео одлуку као у дипозитиву истог.
Ставом 5. и ставом 6. чл. 44. истог Правилника прописано 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, сходно којим одредбама је потребно да подносилац, по комплетирању
документације, поднесе нов захтев.
Надаље, ставом 6. чл. 44. прописано је да ако уз усаглашени захтев из става 4. овог члана
подносилац достави измењен документ који је већ доставио уз одбачен захтев, надлежни орган ће
поступати по том документу. Ако због измењеног документа наступи додатни формални
недостатак који је разлог за одбацивање захтева, подносилац не може поново користити право из
из става 4. овог члана сходно одредбама Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем ("Сл. гласник. РС" бр.113/15).
Против овог Закључка може се изјавити приговор надлежном Општинском већу, а преко
овог органа у року од три дана од дана достављања закључка, таксирана са 440,00 динара
републичке административне таксе.
Закључак ће бити објављен на интернет страни овог органа www.palilula.org.rs.
Закључак доставити: Ранђеловић Драгана
из Борче-Београда, документацији и
Писарници.
Самостални стручни сарадник
Слободан Влајић,дипл. правник

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Роса М. Делибашић, дипл.правник

