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           Одељење за грађевинске  и комуналне послове градске општине Рaковица - 
Одсек за грађевинске послове, решавајући по усаглашеном захтеву инвеститора 
Јанковић Роланда из Беочина, Черевић, Ул. Бранка Радичевића бр. 11, који је поднет 
дана 14.09.2017. 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-CPIH-2/2017, (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, ул. Миљаковачки виногради, 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 и 18 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  усглашени захтев инвеститора Јанковић Роланда из Беочина, 
Черевић, Ул. Бранка Радичевића бр. 11, за издавање грађевинске дозволе за извођење 
радова на изградњи слободностојећег стамбеног објекта спратности По+П+Пк у 
Београду, ул. Миљаковачки виногради, 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 14.09.2017. године усаглашени захтев, 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-CPIH-
2/2017, (заводни број у ГО Раковица је 351-155/2017), за издавање грађевинске 
дозволе за извођење радова на изградњи слободностојећег стамбеног објекта у 
Београду, ул Миљаковачки виногради, спратности По+П+ПК, на катастарској 
парцели број 3/230 КО Ресник. 

      
У прилогу усаглашеног 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 који чини Пројекат архитектуре; 

• Сагласност УОП-II: 3575-2017 од 13.07.2017. године; 
• Геотехнички услови изградње израђени од стране  „Геопро“ д.о.о. ул. Учитеља 

Милоша Јанковића бр. 7, Београд, бр. 143/17 од септембра 2017. године; 



• 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; 

• Услови водовода бр. В-270/2017 од 08.06.2017. године, издати од стране ЈКП“ 
Београдски водовод и канализација“; 

• Услови водовода бр. К-217/2017 од 02.06.2017. године, издати од стране ЈКП“ 
Београдски водовод и канализација“; 
 

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 17. 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. 
  Није приложен протокол регулације (није дефинисан положај грађевинске линије 
и положај објекта у односу на регулацију), као и уговори између инвеститора и имаоца 
јавних овлашћења којим се регулише прикључење објекта на комуналну 
инфраструктуру како је наведено у локацијским условима, а који се обавезно прилажу 
уз захтев за издавање грађевинске дозволе. 
            Пројекат за грађевинску дозволу је урађен као идејно решење. Потребно је 
израдити ПГД у складу важећим правилницима за наведену категорију објекта у складу 
са Законом и локацијским условима.  
            Сваку ставку из локацијских услова је потребно детаљно обрадити у техничком 
опису.     
 Није приложена Изјава одговорног пројектанта да објекат има одговарајућу 
носивост и стабилност. 



     Главна свеска у Изводу из пројекта мора садржавати технички опис инсталација, 
односно за објекте категорије А, ПГД мора садржати шеме инсталација са местом 
прикључења које израђују одговорни пројектанти инсталација. Приказати решење 
фекалне канализације.  
           

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 14.09.2017. 
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. 

Како у конкретном случају, подносилац захтева није доставио потребну 
документацију у прописаном року од 30 дана,  већ је овом органу достављено све 
напред наведено, а како је чланом 18. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре  електронским путем (“Сл.  гласник  РС”,  бр.  113/15 и 96/16)  прописано да 
подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног 
захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и 
поновног плаћања таксе, односно накнаде и накнаде за Централну евиденцију, 
одлучено је као у диспозитиву закључка. 

С обзиром да подносилац захтева може само једном искористити право на 
подношење захтева, а да се предметни захтев одбацује по други пут због формалних 
недостатака, подносилац захтева је обавезан да приликом поновног подношења захтева, 
исти поднесе електронским путем, а сходно члану 16. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре  електронским путем (“Сл.  гласник  РС”,  бр.  
113/15 и 96/16)  којим је прописано да се поступак за издавање решења из члана 135. 
Закона о планирању и изградњи, покреће подношењем захтева надлежном органу кроз 
ЦИС.     
          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-CPIH-2/2017, 
заводни број : 351 -155/2017 дана  19.09.2017.  године.   
 
Закључак доставити: Подносиоцу захтева и архиви. 
 
 
Обрађивачи: 
Алексић Стана, дипл.инж. грађ. 
Николић Филип, дипл. правник 
Марина Купрешак, дипл. правник 

 
 
                     РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 
 

                                                  дипл.инж.арх. Славица Трифуновић Стефановић 


