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           Управа ГО Раковица, Одељење за грађевинске  и комуналне послове градске 
општине Рaковица - Одсек за грађевинске послове, решавајући   по  захтеву предузећа 
„МГ ЧАУШ ПРОМЕТ“ д.о.о. Београд, ул. Александра Војиновића бр. 78-Б,  који је 
поднет дана 18.04.2017. године, преко пуномоћника Вере Матовић из Горњег 
Милановца, ул. Кнеза Александра бр. 120/19,  а преко централне евиденције 
обједињене процедуре електронским путем, под бројем ROP-RAK-10066-ISAW-
1/2017, заводни број 351-65/2017, за издавање решења којим се одобрава 
извођење радова на инвестиционом одржавању и санацији пословно -
магацинског објекта, који се налази у Београду у ул. Александра Војиновића бр. 
78-Б, на кат. парцели бр. 2372/3 КО Ресник, а на основу члана 56, тачка 3,  Закона о 
општем управном поступку (“Сл. лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/01 и „Сл. гласник РС“ бр. 
30/10), доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
    ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев  предузећа „МГ ЧАУШ ПРОМЕТ“ д.о.о. Београд, ул. 
Александра Војиновића бр. 78-Б,  који је поднет дана 18.04.2017. године, преко 
пуномоћника Вере Матовић из Горњег Милановца, ул. Кнеза Александра бр. 
120/19,  а преко централне евиденције обједињене процедуре електронским 
путем, под бројем ROP-RAK-10066-ISAW-1/2017, заводни број 351-65/2017, за 
издавање решења којим се одобрава извођење радова на инвестиционом 
одржавању и санацији пословно – магацинског објекта, који се налази у 
Београду у ул. Александра Војиновића бр. 78-Б, на кат. парцели бр. 2372/3 КО 
Ресник, због стварне ненадлежности, јер је за решавање по поднетом захтеву стварно 
надлежан Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града 
Београда. 

 О б р а з л о ж е њ е 
 

   Предузеће „МГ ЧАУШ ПРОМЕТ“ д.о.о. Београд, ул. Александра Војиновића бр. 78-Б  
дана 18.04.2017. године, обратило се овом органу захтевом, који је предат 
преко пуномоћника Вере Матовић из Горњег Милановца, ул. Кнеза Александра 
бр. 120/19, а преко централне евиденције обједињене процедуре 
електронским путем, под бројем ROP-RAK-10066-ISAW-1/2017, заводни број 
351-65/2017, за издавање решења којим се одобрава извођење радова на 
инвестиционом одржавању и санацији пословно - магацинског објекта, који се 
налази у Београду у ул. Александра Војиновића бр. 78-Б, на кат. парцели бр. 
2372/3 КО Ресник. 

   Чланом 56.,  тачка 3.  Закона о општем управном поступку (“Сл. лист СРЈ”, бр. 33/97, 
31/01 и „Сл. гласник РС“ бр. 30/10), прописано је да ако орган нађе да није надлежан за 



рад по поднетом поднеску, донеће закључак којим ће одбацити поднесак због 
ненадлежности. 

    Овај орган је размотрио предметни захтев и утврдио да се исти односи на 
инвестиционо одржавање и санацију  објекта који представља дистрибутивни центар –
пословно магацински објекат, који се састоји од две целине-управног дела нето 
површине 442,15 м2  , бруто површине 528,85 м2,    и магацина  нето површине 1.223,50 
м2, бруто површине 1.312,40 м2, те да стога овај орган  није надлежан за решавање по 
поднетом захтеву, већ је за решавање по истом  стварно надлежан Секретаријат за 
урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, а сходно члану 58. 
Одлуке о Градској управи града Београда, („Сл. лист града Београда“ бр. 8/2013-
пречишћен текст 9/2013-испр., 6/2013, 15/2014, 34/2014, 37/2014, 44/2014, 75/2014, 
89/2014, , 11/2015, 43/2015 и 74/2015), којим је прописано да Секретаријат за урбанизам 
и грађевинске послове врши поверене послове, који се односе на издавање грађевинске 
дозволе за изградњу објеката преко 800 м бруто развијене грађевинске површине, као и 
за издавање употребне дозволе за те објекте, као и за издавање решења којим се 
одобрава извођење радова у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи. 
    
            С обзиром на напред наведено, применом  члана 56, тачка 3. Закона о општем 
управном поступку, одлучено је као у диспозитиву овог закључка.  
 

Против овог закључка  дозвољена је жалба у року од 15 дана од дана пријема 
истог Секретаријату за инспекцијске послове Градске управе града Београда, Сектору 
за другостепени поступак и управно правне послове за грађевинску и урбанистичку 
инспекцију,  а преко овог органа. 

Жалба се таксира са 440,00 динара општинске таксе, коју треба уплатити на 
жиро рачун ГО Раковица бр. 840-742251843-73 као и износ од 440,00 динара 
републичке административне таксе на жиро рачун бр. 840-742221843-57 
 
Доставити: подносиоцу захтева и архиви 
 
Обрада: 
дипл. правник Соња Минић Алексић 
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                                                    дипл. инж. арх. Славица Трифуновић Стефановић 
  


