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Одељење за комунално-грађевинске и стамбене послове, Одсек за грађевинске
послове и обједињену процедуру, Градске општине Вождовац, поступајући по захтеву
Новаковић Владана из Београда, Ул. Војина Ђурашиновића бр.19, Игњатовић Михаила
из Београда, Ул.Дебарска бр.25ц и Жегарац Бранислава из Београда, Ул. Качерска
бр.17а поднетом преко пуномоћника Снежане Анђушић из Београда, ул. Максима
Горког бр.28 за издавање употребне дозволе за изведене радове на изградњи стамбеног
објекта спратности По+П+2+Пк, у ул. Дебарска бр.25 ц, у Београду, на катастарској
парцели 13/11 КО Вождовац, на основу члана 8д. и 8ђ, и члана 158 Закона о
планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр.72/09,81/09,64/10-УС,24/11,121/12,42/13УС,50/13,98/13 УС,132/14 и 145/2014),чл.43. и 44. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС" бр. 113/15), Правилник о
начину размене докумената и поднесака електронским путем и форми у којој се
достављају акта у вези са обједињеном процедуром(„Сл. Гласник РС“ бр. 113/2015),
Правилника
о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле
техничке документације према класи и намени објеката („Сл. Гласник РС“ бр. 23/15 и
77/15) и члана 210. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и
31/01 и „Сл. гласник РС“, бр.30/10) доноси
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Новаковић Владана из Београда, Ул. Војина
Ђурашиновића бр.19, Игњатовић Михаила из Београда, Ул.Дебарска бр.25ц и Жегарац
Бранислава из Београда, Ул. Качерска бр.17а поднет преко пуномоћника Снежане
Анђушић из Београда, ул. Максима Горког бр.28 за издавање употребне дозволе за
изведене радове на изградњи стамбеног објекта спратности По+П+2+Пк, у ул.
Дебарска бр.25 ц, у Београду, на катастарској парцели 13/11 КО Вождовац.
Подносилац захтева не може поново користити право подношења усаглашеног
захтева.
Образложење
Одељењу за комунално грађевинске и стамбене послове, Одсек за грађевинске
послове и обједињену процедуру, Градске општине Вождовац, Новаковић Владан из
Београда, Ул. Војина Ђурашиновића бр.19, Игњатовић Михаило из Београда,
Ул.Дебарска бр.25ц и Жегарац Бранислав из Београда, Ул. Качерска бр.17а преко
пуномоћника Снежане Анђушић из Београда, ул. Максима Горког бр.28, поднели су
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усаглашени захтев кроз Централни информациони систем, евидентиран као ROP-VOZ6018-IUPН-2/2016, заведен код овог органа под бр.351-287/2016, за издавање употребне
дозволе за изведене радове на изградњи стамбеног објекта спратности По+П+2+Пк, у
ул. Дебарска бр.25 ц, у Београду, на катастарској парцели 13/11 КО Вождовац.
Уз захтев је приложен Доказ о уплати административне таксе, Доказ о уплати
накнаде за ЦЕОП, Елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове
објекта, Извештај којим се утврђује да је објекат подобан за објекте употребу, са
предлогом за издавање употребне дозвола, Овлашћење, Пуномоћје, Потврде о
прикључењу.
Надлежни орган је, поступајући по усаглашеном захтеву за издавање употребне
дозволе, а у складу са чланом 43. Правилника, проверио испуњеност формалних услова
за поступање по захтеву и утврдио следеће:
- Недостаје пројекат за извођење са потврдом и овером инвеститора, лица које врши
стручни надзор и извођача радова да је изведено стање једнако пројектованом, ако у
току грађења није одступљено од пројекта за извођење и ако је пројекат изведеног
објекта израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке
документације (обзиром да је грађевинска дозвола издата на основу Главног пројекта,
исти се може користити као пројекат изведеног објекта, уз обавезну израду главне
свеске пројекта изведеног објекта, у поступку прибављања употребне дозволе).
- Недостаје елаборат геодетских радова за подземне инсталације
На основу напред наведеног овај орган је утврдио да нису испуњени формални
услови за поступање по захтеву, да након доношења Закључка са наведеним
недостацима исти нису отклоњени у усаглашеном захтеву, те је донета одлука као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити
приговор надлежном Општинском већу градске општине Вождовац, у року од три дана
од дана достављања, уз плаћену републичку административну таксу у износу од
440,00 динара на рачун број 840-742221843-57, модел 97, позив на број 41-019,
прималац буџет Републике Србије, преко надлежног органа.
Доставити:
-подносиоцу захтева
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