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Одељење за комунално-грађевинске и стамбене послове, Одсек за грађевинске
послове и обједињену процедуру, Градске општине Вождовац, поступајући по захтеву
Привредног друштва“Дипос“, д.о.о. из Београда, ул. Сердар Јола бр. 17, за издавање
локацијских услова за локацију ул. Булевар Ослобођења бр. 165, за катастарску
парцелу 6388 КО Вождовац, на основу члана 8д. и 8ђ. Закона о планирању и изградњи
(„Сл.гласник РС“бр.72/09,81/09,64/10-УС,24/11,121/12,42/13-УС,50/13,98/13 УС,132/14
и 145/2014), чл. 17. и 18. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Сл. гласник РС" бр. 113/15), Правилника 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) 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 Привредног друштва“Дипос“, д.о.о. из Београда, ул.
Сердар Јола бр. 17, за издавање локацијских услова за локацију ул. Булевар
Ослобођења бр. 165, за катастарску парцелу 6388 КО Вождовац, због ненадлежности.
Образложење
Одељењу за комунално грађевинске и стамбене послове, Одсек за грађевинске
послове и обједињену процедуру, Градске општине Вождовац, Привредно
друштва“Дипос“, д.о.о. из Београда, ул. Сердар Јола бр. 17, поднело је захтев за
издавање локацијских услова за локацију ул. Булевар Ослобођења бр. 165, за
катастарску парцелу 6388 КО Вождовац
Чланом 17. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/2015) прописано је да по пријему
захтева за издавање грађевинске дозволе надлежни орган провера испуњеност
формалних услова за поступање по захтева, односно проверава да ли је надлежан за
поступање по захтеву; подносилац захтева лице које може бити инвеститор те врсте
радова у складу са Законом; захтев поднет у прописаној форми и да ли садржи све
прописане податке; уз захтев приложена сва документација прописана Законом и
подзаконским актима донетим на основу Закона; уз захтев приложен доказ о уплати
прописане таксе и накнаде; у овој фази поступка надлежни орган проверава и да ли су
подаци наведени у изводу из пројекта, који је саставни део захтева за издавање
грађевинске дозволе, у складу са издатим локацијскм условима.
Чланом 18. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/2015) прописано је да ако нису
испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, прописани чланом 17. овог
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правилника, надлежни орган захтев одбацује закључком, у року од пет радних дана од
дана подношења захтева, уз навођење свих недостатака. Против закључка из става 1.
овог члана подносилац захтева може изјавити приговор надлежном општинском,
односно градском већу, преко надлежног органа, у року од три дана од дана
достављања. Ако подносилац захтева у року од десет дана од пријема закључка из
става 1. овог члана, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет
страници надлежног органа, поднесе нов, усаглашен, захтев и отклони све недостатке,
не доставља се документација поднета уз захтев који је одбачен, нити се поново плаћа
административна такса из члана 16. став 2. тачка 3) овог правилника. 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.
Надлежни орган је, поступајући по поднетом захтеву, а у складу са чланом 17.
Правилника, проверио испуњеност формалних услова за поступање по захтеву и
утврдио следеће:
-Одељење за комунално грађевинске и стамбене послове, Одсек за грађевинске
послове и обједињену процедуру Градске општине Вождовац није надлежно за
поступање по захтеву, односно за издавање локацијских услова. (Надлежни орган је
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Краљице Марије 1/VII-X)
На основу напред наведеног овај орган је утврдио да нису испуњени формални
услови за поступање по 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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