РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
Одељење за грађевинске и комуналне послове
Број: ROP-VRA-34167-IUPH-2/2019
Заводни број: 351-145/2019
Датум: 20.03.2019. године
Београд, Његошева 77
Одељење за грађевинске и комуналне послове Управе градске општине Врачар у Београду,
као организациона јединица надлежна за решавање у обједињеној процедури издавања
одобрења за извођење грађевинских радова, покренутој по захтеву Серафијановић Ненада из
Београда, улица ____________, поднетом преко овлашћеног лица Привредног друштва
„Invest integral“ д.о.о. са седиштем у Београду, улица Прашка број 11, за издавање употребне
дозволе за изведене радове на реконструкцији и надзиђивању ради формирања стамбене
јединице у поткровљу стамбене зграде у улици Младе Босне број 24, на катастарској парцели
број 4530 КО Врачар у Београду, на основу чл. 8ђ. ст. 4. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14,
145/14 и 83/18) доноси
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ као недопуштен усаглашен захтев Серафијановић Ненада из Београда,
улица ____________, за издавање употребне дозволе за изведене радове на реконструкцији и
надзиђивању ради формирања стамбене јединице у поткровљу стамбене зграде у улици
Младе Босне број 24, на катастарској парцели број 4530 КО Врачар у Београду, број ROPVRA-34167-IUPH-2/2019, заводни број 351-145/2019 од 13.03.2019. године.
Образложење
Серафијановић Ненад из Београда, улица ____________, преко овлашћеног лица Привредног
друштва „Invest integral“ д.о.о. са седиштем у Београду, улица Прашка број 11, поднео је
13.03.2019. године, Одељењу за грађевинске и комуналне послове преко Централног
информационог система за електронско поступање, усаглашен захтев за издавање употребне
дозволе за изведене радове на реконструкцији и надзиђивању ради формирања стамбене
јединице у поткровљу стамбене зграде у улици Младе Босне број 24, на катастарској парцели
број 4530 КО Врачар у Београду.
Поступајући по поднетом захтеву стручно лице Одељења је, након прегледа евиденције
Централног информационог система за електронско поступање, утврдило да је закључком
Одељења за грађевинске и комуналне послове број ROP-VRA-34167-IUP-1/2018, заводни
број 351-838/2018 од 20.11.2018. године, одбачен захтев Серафијановић Ненада из Београда,
улица Младе Босне број 24, за издавање употребне дозволе за наведене радове и да је
21.11.2018. године, закључак достављен овлашћеном лицу подносиоца захтева преко
електронске поште.
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Чланом 8ђ. став 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09,
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/18) је прописано да ако
подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе нов усаглашени захтев у року од
10 дана од дана пријема закључка из става 3. овог члана, а најкасније 30 дана од дана
објављивања закључка на интернет страници надлежног органа, не доставља документацију
поднету уз захтев који је одбачен од стране надлежног органа, нити поново плаћа
административну таксу.
Како је неспорно утврђено да је захтев Серафијановић Ненада од 14.11.2018. године, одбачен
закључком Одељења за грађевинске и комуналне послове Управе градске општине Врачар у
Београду број ROP-VRA-34167-IUP-1/2018, заводни број 351-838/2018 од 20.11.2018. године,
који је 21.11.2018. године, достављен подносиоцу захтева, Одељење за грађевинске и
комуналне послове је оценило да Серафијановић Ненад нема право на подношење
усаглашеног захтева за издавање употребне дозволе предметне радове, јер је усаглашени
захтев поднет након истека рока од 10 дана од дана пријема закључка, односно након истека
30 дана од дана објављивања закључка на интернет страници надлежног органа.
На основу овако утврђеног чињеничног стања, Одељење за грађевинске и комунале послове
Градске општине Врачар је применом члана 8ђ. став 4. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14,
145/14 и 83/18), донело одлуку ближе описану у диспозитиву овог закључка.
Против овог закључка може се изјавити приговор Већу градске општине Врачар у року од 3
дана од дана пријема закључка, а преко Одељења за грађевинске и комуналне послове.
Административна такса на приговор износи 470,00 динара и уплаћује се на рачун број 840742221843-57 са позивом на број 97 38-020 у корист Републике Србије.
Закључак доставити: Серафијановић Ненаду из Београда, улица ____________, поднетом
преко овлашћеног лица Привредног друштва „Invest integral“ д.о.о. са седиштем у Београду,
улица Прашка број 11, Одељењу за инспекцијске послове и архиви.
Службено лице:
Драгана Крнетић, дипл. правник
Шеф Одсека за управно-правне послове
Тијана Вучковић, дипл.правник

НАЧЕЛНИЦА ОДЕЉЕЊА
Ана Поскић, дипл.правник
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