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           Одељење за грађевинске  и комуналне послове градске општине Рaковица - 
Одсек за грађевинске послове, решавајући по захтеву инвеститора Јанковић Роланда из 
Беочина, Черевић, Ул. Бранка Радичевића бр. 11,  који је поднет дана 08.08.2017. 
године, преко пуномоћника Вукелић Рајка из Новог Сада, ул. Ћирпанова бр. 25/24, који 
је упућен електронским путем, системом за електронско подношење пријава број ROP-
RAK-23744-CPI-1/2017, (заводни број у ГО Раковица је 351-155/2017), за издавање 
грађевинске дозволе за извођење радова на изградњи породичне стамбене зграде, 
спратности  По+П+ПК,   на катастарској парцели број 3/230 КО Ресник, у Београду, а у 
вези са чл. 135 Закона о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС" бр. 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" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 132/14 и 145/14), доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

ОДБАЦУЈЕ СЕ  захтев инвеститора Јанковић Роланда из Беочина, Черевић, Ул. 
Бранка Радичевића бр. 11, за издавање грађевинске дозволе за извођење радова на 
изградњи породичне стамбене зграде спратности По+П+ПК у Београду, Улица 
Миљаковачки виногради б.б., на катастарској парцели број 3/230 КО Ресник,  због 
неиспуњених формалних услова за поступање по захтеву. 

 
 О б р а з л о ж е њ е 

 
Инвеститор Јанковић Роланд из Беочина, Черевић, Ул. Бранка Радичевића бр. 

11,  поднео је дана 08.08.2017. године, преко пуномоћника Вукелић Рајка из Новог 
Сада, ул. Ћирпанова бр. 25/24, који је упућен електронским путем, системом за 
електронско подношење пријава број ROP-RAK-23744-CPI-1/2017, (заводни број у ГО 
Раковица је 351-155/2017),захтев за издавање грађевинске дозволе за извођење радова 
на изградњи породичне стамбене зграде у Београду, Улица Миљаковачки виногради 
б.б.,спратности По+П+ПК, на катастарској парцели број 3/230 КО Ресник, у Београду. 

      
У прилогу  захтева овом Органу у поступку електронске процедуре одлучивања, 

достављена је следећа документација:  
 

• Пројекат за грађевинску дозволу израђен од стране д.о.о. „Гарди“ Нови Сад, ул. 
Темеринска бр. 102 од јула 2017. године кога чине Пројекат архитектуре, 
Елаборат енергетске ефикасности и главна свеска; 

• Катастарско-топографски план;  
• Пуномоћје за подношење захтева за издавање грађевинске дозволе од 

17.01.2017. године; 
• Доказ о уплати административне таксе;  



• Локацијски услови бр.  ROP-BGDU-8421-LOC-1/2017 ( Инт. број IХ-15 број 350-
508/2017) од 20.07.2017. године, издати од стране Секретаријата за урбанизам и 
грађевинске послове Градске управе града Београда; 

• Услови за пројектовање и прикључење бр. 81.1.1.0.-D.08.02.-136457/1-2017 од 
06.06.2017. године, издати од стране ЕПС дистрибуција; 

• Доказ о уплати накнаде  централне евиденције за издавање грађевинске дозволе; 
 
У току поступка, а у складу са чланом 19. и 29. став 3. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре елекртонским путем (''Сл. гласник РС'', број 
113/2015 и 96/16), од Републичког геодетског завода - Службе за катастар 
непокретности  Раковица, прибављен је Препис листа непокретности број 6722  КО 
Ресник,  број 952-04-21/2017 од 10.08.2017. године и Копија плана парцеле бр. 3/230, 
под бројем 952-04-21/2017 од 10.08.2017. године.  

За потребе тог поступка инвеститор је у обавези да уплати републичку 
административну таксу у износу од 310,00 динара на број жиро рачуна 840-742221843-
57 модел 97 позив на број 76-120352 Републици Србији, и Таксу за пружање услуга 
Републичког геодетског завода у износу од 1.626,00  динара на број жиро рачуна 840-
742323843-92 модел 97 позив на број 76-120352 РГЗ СКН Београд-Раковица. 

Чланом 8ђ Закона о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС" бр. 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 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 грађевинкске  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. 

Одељење за грађевинске и комуналне послове, Одсек за грађевинске послове, 
решавајући по наведеном захтеву Јанковић Роланда, као надлежни орган, испитало је  
испуњеност формалних услова за поступање по захтеву  у складу са напред наведеним 
одредбама Закона и Правилника, и утврдио да нису испуњени формални услови за даље 
поступање за издавање грађевинске  дозволе. 
  



  Увидом у Катастар непокретности Републичког геодетског завода - knweb јавни 
приступ констатовано је да  кат. парцеле преко којих је планиран приступ грађевинској 
парцели  нису у власништву-корисништву подносиоца захтева за издавање грађевинске 
дозволе ( влансици кат парцеле 3/24 су Скорић Александра, Павловић Петар и 
Павловић Снежана), па је неопходно уредити имовинско-правне односе са власницима 
парцеле везано за приступ катастарској парцели 3/230 КО Ресник. 
            Увидом у документацију констатовано је да није приложен протокол регулације, 
геомеханички елаборат, уговори између инвеститора и имаоца јавних овлашћења којим 
се регулише прикључење објекта на комуналну инфраструктуру како је наведено у 
локацијским условима. 
            Пројекат за грађевинску дозволу је урађен као идејно решење, па га треба 
израдити у складу важећим правилницима за наведену категорију објекта у складу са 
Законом и локацијским условима.  
            Сваку ставку из локацијских услова је потребно детаљно обрадити.               

На основу овако утврђеног чињеничног стања и применом горе цитираног члана 
Закона,  Одељење за грађевинске и комуналне послове градске општине Раковица, 
Одсек за грађевинске послове, констатује да захтев инвеститора Јанковић Роланда из 
Беочина, Черевић, Ул. Бранка Радичевића бр. 11,  који је поднет дана 08.08.2017. 
године, преко пуномоћника Вукелић Рајка из Новог Сада, ул. Ћирпанова бр. 25/24,  не 
испуњава формалне услове за поступање по захтеву, 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, 
нити поново плати административну таксу.  
          Против  овог  закључка  може  се  изјавити  приговор већу ГО Раковица,  у  року  
од  3  дана  од  дана достављања,  а  преко  овог  органа,  тасксиран  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-23744-CPI-1/2017, 
заводни број : 351 -155/2017 дана  14.08.2017.  године.   
 
Закључак доставити: Подносиоцу захтева и архиви. 
 
 
Обрађивачи: 
Алексић Стана, дипл.инж. грађ. 
Николић Филип, дипл. правник 

 
 
                     РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 
 

                                                  дипл.инж.арх. Славица Трифуновић Стефановић 


