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           Одељење за грађевинске и комуналне послове градске општине Рaковица - Одсек 
за грађевинске послове, решавајући по захтеву Славојке Митић из Београда, ул. Палих 
бораца бр. 24а, предатом преко пуномоћника Александра Лучића из Београда, ул. 
Солунска бр. 30, за издавање грађевинске дозволе за изградњу објекта на кат. 
парцелама бр. 498/2, 385/33, 498/10, 498/8  КО Ресник, у Београду у ул. Палих бораца,  а 
у вези са чл. 135 Закона о планирању и изградњи (,,Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09, 
64/10,24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 132/14 и 145/14)   на  основу  члана 17,    Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл.  гласник  РС”,  
бр.  113/15 и 96/16)   и члана 8ђ Закона о планирању и изградњи (,,Сл. гласник РС“ број 
72/09, 81/09, 64/10,24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 132/14 и 145/14), и чл. 210 Закона о 
општем управном поступку (,,Сл. лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01 и ,,Сл.гласник РС“ бр. 
30/10) доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Славојке Митић из Београда, ул. Палих бораца бр. 24а, 
предат преко пуномоћника Александра Лучића из Београда, ул. Солунска бр. 30, за 
издавање Решења о грађевинској дозволи на основу члана 135. Закона о планирању и 
изградњи за изградњу објекта на кат. парцелама бр. 498/2, 385/33, 498/10, 498/8  КО 
Ресник, у Београду у ул. Палих бораца,  због неиспуњених формалних услова за 
поступање по захтеву. 

 
    О б р а з л о ж е њ е 

 
 Славојка Митић из Београда, ул. Палих бораца бр. 24а, преко пуномоћника 
Александра Лучића из Београда, ул. Солунска бр. 30,  поднела је захтев електронским 
путем, дана 04.05.2017. године, заведен под бројем  ROP-RAK-11914-CPI-1//2017, 
заводни број : 351–76/2017, за издавање Решења о грађевинској дозволи на основу 
члана 135. Закона о планирању и изградњи,  за изградњу објекта на кат. парцелама бр. 
498/2, 385/33, 498/10, 498/8  КО Ресник, у Београду у ул. Палих бораца. 
 
 У прилогу захтева овом Органу у поступку електронске процедуре одлучивања, 
достављена  је следећа документација:  
 

1) Пуномоћје за подношење захтева за издавање грађевинске дозволе; 
 
 Чланом 8ђ Закона о планирању и изградњи (,,Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09, 
64/10,24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 132/14 и 145/14) прописано је да током спровођења 
обједињене процедуре, надлежни орган искључиво врши проверу испуњености 
формалних услова за изградњу и не упушта се у оцену техничке документације, нити 
испитује веродостојност докумената које прибавља у тој процедури, већ локацијске 
услове, грађевинску и употребну  дозволу издаје, а пријаву радова потврђује, у складу 
са актима и другим документима из члана 8б овог закона. 



 
Надлежни орган у складу са ставом 1. овог члана проверава искључиво 

испуњеност следећих формалних услова: 1) надлежност за поступање по захтеву, 
односно пријави; 2) да ли је подносилац захтева, односно пријаве лице које, у складу са 
овим законом, може бити подносилац захтева односно пријаве; 3) да ли  захтев, 
односно пријава садржи све прописане податке; 4) да ли је уз захтев, односно пријаву 
приложена сва документација прописана овим законом и подзаконским актима донетим 
на основу ово закона; 5) да ли је уз захтев приложен доказ о уплати прописане накнаде, 
односно таксе; 6) да ли су подаци наведени у изводу из пројекта, који је саставни део 
захтева за издавање грађевинске дозволе, у складу са издатим локацијским условима. 

 
Чланом 3. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре  

електронским путем (“Сл.  гласник  РС”,  бр.  113/15 и 96/16)  прописано је да сва акта 
која доносе, односно размењују, надлежни орган и имаоци јавних овлашћења у 
обједињеној процедури и/или ради употребе у тој процедури, као и други документи 
које подносилац захтева, надлежни орган и имаоци јавних овлашћења достављају у 
обједињеној процедури, достављају се у форми електронског документа, у пдф 
формату, потписаном квалификованим електронским потписом. 

 
Чланом 16. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре  

електронским путем (“Сл.  гласник  РС”,  бр.  113/15 и 96/16)  прописано је да  поступак 
за издавање грађевинске дозволе покреће се подношењем захтева надлежном органу 
кроз ЦИС. Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се: 1) извод из пројекта за 
грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина 
техничке документације; 2) пројекат за грађевинску дозволу, израђен у складу са 
правилником којим се уређује садржина техничке документације; 3) доказ о уплати 
административне таксе за подношење захтева и доношење решења о грађевинској 
дозволи и накнаде за Централну евиденцију. Уз захтев из става 1. овог члана прилаже 
се и: 1) доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим 
ако је то право уписано у јавној књизи или је успостављено законом, односно ако је 
Законом прописано да се тај доказ не доставља; 2) уговор између инвеститора и 
финансијера, ако је закључен; 3) уговор између инвеститора и имаоца јавних 
овлашћења, односно други доказ о обезбеђивању недостајуће инфраструктуре, ако је то 
услов за издавање грађевинске дозволе предвиђен локацијским условима; 4) извештај 
ревизионе комисије, за објекте за које грађевинску дозволу издаје Министарство, 
односно надлежни орган аутономне покрајине, осим ако ревизиона комисија пропусти 
да у року од 30 дана од дана подношења захтева изради и достави тај извештај 
инвеститору (члан 132. став 4. Закона), у ком случају се доставља доказ о поднетом 
захтеву и изјава подносиоца да је ревизиона комисија пропустила да достави извештај у 
наведеном року; 5) енергетску дозволу, издату у складу са посебним законом, за 
изградњу енергетских објеката за које постоји обавеза прибављања енергетске дозволе; 
6) сагласност сувласника, оверена у складу са законом, ако се гради или се изводе 
радови на грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву више лица; 7) 
доказ о уређењу међусобних односа са власником објекта, односно власницима 
посебних делова објекта, у складу са законом којим се уређује одржавање стамбених 
зграда, односно наџиђивање, односно претварање заједничких просторија у стамбени, 
односно пословни простор, ако се врши таква врста радова; 8) услове за пројектовање и 
прикључење објеката на дистрибутивни, односно преносни систем електричне 
енергије, као и на дистрибутивни, односно систем за транспорт природног гаса, који су 
прибављени у складу са законом којим се уређује енергетика, а нису садржани у 
локацијским условима; 9) доказ да је плаћена накнада за промену намене земљишта из 



пољопривредног, односно шумског земљишта, у грађевинско земљиште, ако се ради о 
земљишту за које је прописано плаћање ове накнаде пре издавања грађевинске 
дозволе.Ако је до подношења захтева у катастру спроведена парцелација, односно 
препарцелација у складу са издатим локацијским условима или је промењен број 
парцеле, односно парцела за које су издати локацијски услови, уз захтев се прилаже и 
доказ о тој промени (решење, односно уверење органа надлежног за послове државног 
премера и катастра о извршеној парцелацији, односно препарцелацији, односно 
промени броја парцеле, односно парцела). Уз захтев за издавање грађевинске дозволе за 
градњу комуналне инфраструктуре у регулацији постојеће саобраћајнице прилаже се и 
геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози, израђен од стране 
овлашћеног лица уписаног у одговарајући регистар у складу са законом.За објекте за 
које је прописано плаћање доприноса за уређивање грађевинског земљишта, саставни 
део захтева из става 1. овог члана је и изјашњење подносиоца о начину плаћања 
доприноса за уређивање грађевинског земљишта, као и средствима обезбеђења у 
случају плаћања на рате, за објекте чија укупна бруто развијена грађевинска површина 
прелази 200 м2 и који садржи више од две стамбене јединице. 

 
Чланом 17.  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре  

електронским путем (“Сл.  гласник  РС”,  бр.  113/15 и 96/16) прописано је да по 
пријему захтева за издавање грађевинске  дозволе,  надлежни орган у складу са законом 
проверава испуњеност формалних услова за поступање по захтеву поред осталих 
услова и то да ли су подаци наведени у изводу из пројекта, који је саставни део захтева 
за издавање грађевинске дозволе, у складу са издатим локацијским условима. 

 
  Чланом 18. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре  
електронским путем (“Сл.  гласник  РС”,  бр.  113/15 и 96/16 )  прописано је да ако нису 
испуњени услови за даље поступање по захтеву, прописани чланом 16. Правилника, 
надлежни орган захтев одбацује закључком, у року од пет радних дана од дана 
подношења захтева. 
  
 На основу овако утврђеног чињеничног стања и применом горе цитираних 
чланова Закона,  Одељење за грађевинске и комуналне послове градске општине 
Раковица, Одсек за грађевинске послове, констатује да захтев Славојке Микић из 
Београда, ул. Палих бораца бр. 24а, предат преко пуномоћника Александра Лучића из 
Београда, ул. Солунска бр. 30,  с обзиром да није достављена сва документација 
прописана Законом и подзаконским актима и нису приложени докази о уплати 
прописане таксе и накнаде, па је одлучено као у диспозитиву закључка. 

 
Сходно члану 8ђ став 4 Закона о планирању и изградњи дозвољава се подносиоцу 

захтева да отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашени захтев у року од 
десет дана од пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана објављивања 
закључка на интернет страни надлежног органа, те да уколико поступи у том року 
нема обавезу да достави документацију поднету уз захтев који је одбачен од стране 
надлежног органа. 
   
 Против  овог  закључка  може  се  изјавити  приговор општинском већу градске 
опшине Раковица,  у  року  од три  дана  од  дана  пријема  истог,  а  преко  овог  
органа,  таксирана  са  440,00 динара  општинске административне таксе коју треба 
уплатити на жиро рачун 840-742251843-73, позив на број 97, па 29-120. 
   
 



 
 
 Решено  у  Одељењу  за  грађевинске  и комуналне послове градске општине 
Раковица - Одсек за грађевинске послове  под  бројем ROP-RAK-11914-CPI-1//2017, 
заводни број: 351–76/2017  дана 10.05.2017. године.   
 
 Закључак доставити: Подносиоцу захтева и архиви. 
 
Обрађивачи: 
Минић Алексић Соња, дипл. правник 
Николић Филип, дипл. правник 
Алексић Стана, дипл. инж. грађ.                     
 
        
        РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

 
                                                  дипл.инж.арх. Славица Трифуновић Стефановић 


