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ДШ
Одељење грађевинских и стамбених послова Управе градске општине Палилула у Београду,
решавајући по захтеву упућеном овом Органу преко ЦИС-а број ROP-PAL-22373-CCF-5/2016, који је
Монтажно Производно Предузеће "Јединство" за израду и монтажу термо и хидро инсталација и
постројења Акционарско друштво Севојно, из Севојна ул. Првомајска бб, за издавање потврде о
завршетку радова на изради темеља - темељне стопе продајног објекта бензинске станице,
надстрешнице и темеља резервоара течног горива, на кат.парц.бр. 664/2 КО Палилула у ул. Чарли
Чаплина бб у Београду, према грађевинској дозволи Градске управе града Београда - Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове IX-20 бр. 351-293/2016 од 29.09.2016. године, на основу чл. 24. и
56. ст. 3. и 4. Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и “Сл. гл. РС“,
бр. 30/10), д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Монтажно Производног Предузећа "Јединство" за израду и монтажу
термо и хидро инсталација и постројења Акционарско друштво Севојно, из Севојна ул. Првомајска
бб, број ROP-PAL-22373-CCF-5/2016 од 22.11.2016. године, за издавање потврде о завршетку радова
на изради темеља - темељне стопе продајног објекта бензинске станице, надстрешнице и темеља
резервоара течног горива, на кат.парц.бр. 664/2 КО Палилула у ул. Чарли Чаплина бб у Београду,
према грађевинској дозволи Градске управе града Београда - Секретаријата за урбанизам и
грађевинске послове IX-20 бр. 351-293/2016 од 29.09.2016. године, због стварне ненадлежности.
Образложење
Монтажно Производно Предузеће "Јединство" за израду и монтажу термо и хидро
инсталација и постројења Акционарско друштво Севојно, из Севојна ул. Првомајска бб, поднело је
преко ЦИС-а овом Органу захтев број ROP-PAL-22373-CCF-5/2016 дана 22.11.2016. године, који је
код овог Органа заведен под службеним бројем 351-2095/2016, за издавање потврде о завршетку
радова на изради темеља - темељне стопе продајног објекта бензинске станице, надстрешнице и
темеља резервоара течног горива, на кат.парц.бр. 664/2 КО Палилула у ул. Чарли Чаплина бб у
Београду, према грађевинској дозволи Градске управе града Београда - Секретаријата за урбанизам и
грађевинске послове IX-20 бр. 351-293/2016 од 29.09.2016. године.
Обзиром да је утврђено да се странка електронским поднеском обратила стварно
ненадлежном органу за поступање у конкретној управној ствари, применом прописа наведених у
уводу закључка, којима је предвиђено да Орган по службеној дужности пази у току целог поступка
на своју стварну и месну надлежност, па ако нађе да није надлежан за рад у одређеној управној
ствари, доноси закључак којим одбацује поднесак због ненадлежности и исти одмах доставља
странци, донета је напред наведена одлука.

Како је у конкретном случају захтев поднет у оквиру обједињене процедуре у којој:
"надлежни органи и имаоци јавних овлашћења размењују поднеске и акта донета у обједињеној
процедури ауторизованим приступањем Централном информационом систему" (чл. 8. ст. 1.
Правилника о начину размене докумената и поднесака електронским путем) и форми у којој се
достављају акта у вези са обједињеном процедуром ("Сл.гл. РС", бр. 113/15), овај Орган налази да се
напред наведене одредбе процесног Закона о општем управном ("Сл. лист СРЈ" бр.33/97 и 31/01 и
“Сл. гл. РС“, бр. 30/10), могу применити у конкретној управној ствари, па је применом истих
одлучено као у диспозитиву.
Против овог закључка може се изјавити жалба Градској управи - Секретаријату за имовинске
и правне послове Градске управе града Београда, у року од 15 дана од дана пријема истог а преко
овог Одељења, таксирана са 440,00 динара ОАТ.
Закључак доставити: Монтажно Производном Предузећу "Јединство" за израду и монтажу
термо и хидро инсталација и постројења Акционарско друштво Севојно, из Севојна ул. Првомајска
бб, Документацији и писарници.
Самостални стручни сарадник
Д. Шћепановић, дипл. правник

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Роса М. Делибашић, дипл. правник

