РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
Одељење за грађевинске и комуналнe послове
ROP-SAV-4945-WA-4/2019
Број:351-327/2019
03.04.2019. године
Београд, Кнеза Милоша бр. 69

Одељење за грађевинске и комуналнe послове Градске општине Савски венац у Београду,
поступајући по захтеву за издавање потврде о пријави радова, поднетог од РО------------,
преко пуномоћника ЈН--------------------, на основу чл. 8д. став 1. тачка 3. и чл. 148. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12,
42/13-oдлука УС и 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/2018), а у вези са
чл. 32. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Сл. гласник РС“ бр.113/15,96/16 и 120/17), доноси

РЕШЕЊЕ
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев РО------------------, за пријаву радова на адаптацији постојећег
објекта, гараже на кат.парцели 939/2 КО Савски венац, у ул. Бирчанинова бр. 4а у
Београду, који радови су одобрени решењем Одељења за грађевинске и комуналне послове
ROP-SAV-4945-ISAWНА-2/2019, интерни број: 351-275/2019 од 21.03.2019. године.
Образложење
Одељењу за грађевинске и комуналe послове Градске општине Савски венац у Београду
обратио се пуномоћник инвеститора РО из Београда, захтевом за пријаву радова ближе
описаних у диспозитиву овог решења, заведен код овог Органа под горњим бројем.
Уз захтев је приложенo: доказ о уплаћеној накнади за услуге Централне евиденције
обједињене процедурe, пуномоћје.
Чланом 148 став 2. Закона о планирању и изградњи, прописано је да се уз пријаву радова
подноси и доказ о регулисању обавеза у погледу доприноса за уређивање грађевинског
земљишта, доказ о плаћеној административној такси, као и други докази одређени
прописима којима се ближе уређује поступак спровођења обједињене процедуре, док је у
ставу 3. истог члана прописано да оран који је издао грађевинску дозволу одмах по пријему
пријаве, по службеној дужности доставља органу надлежном за послове државног премера
и катастра између осталог и правноснажно решење о грађевинској дозволи, у циљу уписа
предбележбе објекта у изградњи.
Увидом у поднети захтев, приложену документацију и све списе предмета, овај Орган је
утврдио да инвеститор није доставио доказе о уплати таксе по тарифном броју 1. и 171.
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Закона о републичким адм.таксама („Сл.гласник РС“ бр.43/2013...95/18) зпрописану за
подношење пријаве.
Такође је увидом у досије предмета утврђено да је услед техничке грешке у заводном броју
издатог решења о одобрењу наведених радова и потврди о правноснажности исте, настала
системска грешка, услед које се у досијеу везано за ваш захтев придружују захтеви и списи
из другог предмета. Из напред наведених разлога овај Орган ће по службеној дужности
исправити наведену техничку грешку како у решењу о одобрењу тако и у потврди о
правноснажности истог, након чега ћете поднети захтев за пријаву радова под исправним
бројем под којим сте поднели захтев за доношење решења о одбрењу, ROP-SAV-37478ISAWН-3/2019, интерни број: 351-275/2019.
Чланом 8д став 1. тачка 3. Закона о планирању и изградњи, прописано је да надлежни
орган по пријави радова, потврђује пријем без одлагања, односно одбацује решењем у року
од 5 радних дана.
На основу напред наведеног, овај орган је утврдио да нису испуњени формални услови за
поступање по захтеву за пријаву радова, обзиром да је иста неуредна, па је одлучио као у
диспозитиву овог решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог
решења може се изјавити жалба Секретаријату за инспекцијске послове Градске управе
града Београда, Сектор за другостепени управни поступак из грађевинске и стамбене
области и грађевинске инспекције, у року од 15 дана од дана пријема овог решења, а преко
Одељења за грађевинске и комунално послове Градске општине Савски венац у Београду,
уз наплату републичке административне таксе у износу од 470,00 динара на рачун бр. 840742221843-57, позив на број: 50-016, прималац буџет Републике Србије.
Доставити:

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

-пуномоћнику подносиоца захтева,
-у евиденцију.

Дејан Фурјановић
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