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Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне, грађевинске и урбанистичке
послове  –  Одсек  за  имовинско  –  правне,  стамбено  –  комуналне,  грађевинске,
урбанистичке послове и за спровођење обједињене процедуре Општинске управе
Општине Смедеревска Паланка, поступајући по захтеву  «Гоша Монтажа» а.д. из
Велике Плане, ул. 28. Октобра бр. 65, поднетог преко пуномоћника Никодијевић
Емила  из  Смед.  Паланке,  ул.  Грмечка  бр.  4,  за  издавање  употребне  дозволе  за
складиште  техничких  гасова  саграђено  на  кп.  бр.  6497/14  КО  Паланка  I у  ул.
Рудине  бб,  на  основу  члана  8ђ.  Закона  о  планирању  и  изградњи  («Службени
гласник  РС»,  број  72/09,  81/09-испр.,  64/10,  24/11,  121/12,  42/13-УС,  50/13-УС,
98/13-УС,  132/14  и  145/14),  члана  42.  Правилника  о  поступку  спровођења
обједињене процедуре електронским путем («Сл. гласник РС», бр. 113/15),  и члана
210. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ»,број 33/97 и 31/01
и «Службени гласник РС», број 30/2010), доноси

 
З А К Љ У Ч А К 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев «Гоша Монтажа» а.д. из Велике Плане, ул. 28. Октобра бр.
65,  за издавање употребне дозволе за складиште техничких гасова саграђено на кп.
бр. 6497/14 КО Паланка I у ул. Рудине бб због неиспуњавања формалних услова.

О б р а з л о ж е њ е 

Дана  23.08.2016.  године  обратилa се  овом  Одељењу  «Гоша  Монтажа»  а.д.  из
Велике Плане, ул. 28. Октобра бр. 65, преко пуномоћника Никодијевић Емила из
Смед.  Паланке,  ул.  Грмечка  бр.  4,  захтевом  број  ROP-SPA-21043-IUP-1/2016  за
издавање употребне дозволе за складиште техничких гасова саграђено на кп. бр.
6497/14 КО Паланка I у ул. Рудине бб.

Уз  захтев  је  достављено:  извештај  Комисије  за  технички  преглед  радова  са
предлогом  за  издавање  употребне  дозволе,  решење  о  образовању  Комисије  за
вршење  техничког  прегледа  од  19.10.2015.  године  коју  је  именовао  инвеститор
«Гоша Монтажа» а.д. из Велике Плане, ул. 28. Октобра бр. 65, уговор о делу број
350/15  од  03.12.2015.  године  и  351/15  од  03.12.2015.  године  закључен  између
«Гоша Монтажа» а.д. из Велике Плане, ул. 28. Октобра бр. 65   и чланова Комисије
за технички преглед,  елаборат геодетских радова за изведени објекат  и посебне



делове  објекта  и  елаборат  геодетских  радова  за  подземне  инсталације,  потврда
Одељења за финансије Општинске управе Општине Смедеревска Паланка број 120-
1/861  од  08.12.2015.  године  да  је  инвеститор  уплатио  у  целости  накнаду  за
комунално  опремање  и  уређење  грађевинског  земљишта,  пројекат  изведеног
објекта са главном свеском коју је израдио «Гоша монтажа» а.д. из Велике Плане,
ул. 28. Октобра бр. 65, а главни пројектант је Емил Никодијевић, дипл.инг.грађ.,
лиценца  бој  310  7121  04, доказ  о  плаћању  прописане  накнаде  за  издавање
употребне дозволе, решење МУП РС, Сектор за ванредне ситуације – Одељење за
ванредне ситуације у Смедереву број под 07/29 број 217-12258/15 од 26.10.2015.
године да су спроведене мере заштите од пожара, овлашћење инвеститора издато
Никодијевић Емилу из Смед. Паланке, број 719/16 од 30.06.2016. године и изјава
инвеститора,  стручног  надзора  и  извођача  радова  од  12.10.2015.  године  да  није
дошло до одступања од пројекта за извођење.

Чланом  42.  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре
електронском путем («Сл. гласник РС», бр. 113/15) је одређено да се уз захтев за
издавање употребне дозволе прилаже: пројекат за извођење са потврдом и овером
инвеститора,  лица  која  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, извештај комисије за технички
преглед  којим  се  утврђује  да  је  објекат  подобан  за  употребу,  са  предлогом  за
издавање употребне дозволе, доказ о плаћању прописаних такси, односно накнада
и  накнаде  за  централну  евиденцију,  укључујући  и  накнаду  за  поднету  пријаву
завршетка темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу, ако су те пријаве
подношене  за  објекат  за  који  се  тражи  употребна  дозвола,  сертификат  о
енергетским својствима објекта, ако је за објекат прописана обавеза прибављања
сертификата  о  енергетским  својствима,  елаборат  геодетских  радова  за  изведени
објекат  и  посебне  делове  објекта,  елаборат  геодетских  радова  за  подземне
инсталације. 

Одредбом  члана  43.  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре
електронским путем («Сл.  гласник РС»,  бр.  113/15) прописано је да по пријему
захтева  за  издавање  употребне  дозволе  надлежни  орган,  проверава  испуњеност
формалних услова за поступање по захтеву и то да ли: је надлежан за поступање по
захтеву односно пријави, да ли је подносилац захтева односно пријаве лице које у
складу са  овим законом  може бити  подносилац  захтева  односно  пријаве,  да  ли
захтев односно пријава садржи све прописане податке, да ли је уз захтев односно
пријаву приложена  сва  документација  прописана  овим законом  и подзаконским
актима  донетим на основу закона,  да  ли  је  уз  захтев  приложен доказ  о  уплати
прописане накнаде односно таксе. 

Одредбом  члана  44.  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре
(«Сл.  гласник  РС»,  бр.  22/15  и  89/15)  прописано  је  да  «ако  нису  испуњени
формални услови за поступање по захтеву, прописани чланом 43. овог Правилника,
надлежни орган захтев одбацује  закључком,  у року од пет радних дана од дана
подношења захтева, уз навођење свих недостатака». 



Поступајући у складу са наведеним члановима Правилника, а на основу увида у
поднети захтев за издавање употребне дозволе и достављену документацију ово
Одељење се упустило у проверу испуњености формалних услова и утврдило:

 да није достављена правноснажна грађевинска дозвола број  351-173/2013-
XIII/2 од 20.09.2013. године;

 да није достављен пројекат за извођење са главном свеском, а приложена је
изјава инвеститора,  вршиоца стручног  надзора и извођача радова да није
дошло до одступања од пројекта  за  извођење,  а  како је  одређено чл.  70.
Правилника  о  садржини,  начину  и  поступку  израде  и  начину  вршења
контроле  техничке  документације  према  класи  и  намени  објеката  («Сл.
гласник РС», бр.23/15 и 77/15);

 да није приложен доказ о уплаћеној републичкој административној такси;
 да  није  приложен  доказ  о  извршеној  уплати  накнаде  за  Централну

евиденцију обједињених процедура (ЦЕОП) како је изричито прописано чл.
42. став 2. тач. 3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем («Сл. гласник РС», бр. 113/15).

Имајући  у  виду  да  нису  испуњени  формални  услови  донета  је  Одлука  као  у
диспозитиву закључка а на основу чл. 158. Закона о планирању и изградњи («Сл.
гласник РС», бр. 72/09, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14) и чл. 44. ст. 1. Правилника о
поступку  спровођења  обједињене  процедуре  електронским  путем  («Сл.  гласник
РС», бр. 113/15).

Сходно чл. 44.  ст.  4.  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем («Сл. гласник РС», бр. 113/15) ако подносилац захтева у року
од десет дана од дана пријема закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана
његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашени
захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља се документација поднета уз
захтев који је одбачен, нити се поново плаћа административна такса и накнада. 

Сходно чл. 44.  ст.  5.  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем («Сл. гласник РС», бр. 113/15) 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. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог закључка може се изјавити приговор
у  року  од  3  дана  од  дана  пријема  Општинском  већу  Општине  Смедеревска
Паланка,  електронским путем  са  доказом о уплаћеној  такси  у  износу од 500,00
динара на жиро рачун Општине Смедеревска Паланка број 840-742251843-73 са
позивом на број 97 13-013.

ОБРАЂИВАЧ:                                                                            НАЧЕЛНИК
Мирослава Возић, дипл. правник                               ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

                                                                                 Драган Милић, дипл. правник
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