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Управа ГО Раковица, Одељење за грађевинске и комуналне послове градске 
општине Рaковица - Одсек за грађевинске послове, решавајући по захтеву Предузећа 
„Azvirt Balkan Construktion“, са седиштем у Београду, ул. Милентија Поповића бр. 
58/11, предатом преко пуномоћника „Šiping“d.o.o., Београд, ул. Драгана Ракића бр. 
20е - овлашћено лице Веселин Шипетић, дана 02.10.2017. године, преко централне 
евиденције обједињене процедуре електронским путем, под бројем ROP-RAK-30240-
ТPCI-1/2017, заводни број: 351-192/2017, за издавање одобрења за извођење радова на 
изградњи трафо станице,  ради прикључка на електроенергетску мрежу, у Београду, 
на кат. парцели бр. 2099, КО Кнежевац,  а на основу члана 8. став 1. Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл. гласник РС”, 
бр. 113/15 и 96/16) доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Предузећа „Azvirt Balkan Construktion“, са седиштем у 

Београду, ул. Милентија Поповића бр. 58/11, предатом преко пуномоћника 
„Šiping“d.o.o., Београд, ул. Драгана Ракића бр. 20е - овлашћено лице Веселин Шипетић, 
дана 02.10.2017. године, преко централне евиденције обједињене процедуре 
електронским путем, под бројем ROP-RAK-30240-ТPCI-1/2017, заводни број: 351-
192/2017, за издавање одобрења за извођење радова на изградњи трафо станице,  ради 
прикључка на електроенергетску мрежу, у Београду, на кат. парцели бр. 2099, КО 
Кнежевац, 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 

 
Овом органу обратило се Предузеће „Azvirt Balkan Construktion“, са седиштем у 

Београду, ул. Милентија Поповића бр. 58/11, захтевом предатим преко пуномоћника 
„Šiping“d.o.o., Београд, ул. Драгана Ракића бр. 20е - овлашћено лице Веселин Шипетић, 
дана 02.10.2017. године, преко централне евиденције обједињене процедуре 
електронским путем, под бројем ROP-RAK-30240-ТPCI-1/2017, заводни број: 351-
192/2017, за издавање одобрења за извођење радова на изградњи трафо станице,  ради 
прикључка на електроенергетску мрежу, у Београду, на кат. парцели бр. 2099, КО 
Кнежевац, 
 

Чланом 7., 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 локацијских услова надлежни орган проверава испуњеност 
формалних услова за поступање по том захтеву, односно проверава да ли је: 1) 



надлежан за поступање по захтеву; 2) захтев поднет у прописаној форми и да ли садржи 
све прописане податке; 3) уз захтев приложено идејно решење; 4) уз захтев приложен 
доказ о уплати таксе и накнаде. 

 
 Како овај орган  није надлежан за решавање по поднетом захтеву, већ је за  

решавање по предметном захтеву,  стварно надлежан Секретаријат за урбанизам и 
грађевинске послове Градске управе града Београда, сходно члану 41. Одлуке о 
Градској управи града Београда, („Сл. лист града Београда“ бр. 126/2016, 2/2017 и 
36/2017), то применом  члана 8. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем (“Сл. гласник РС”, бр. 113/15 и 96/16), којим је 
прописано да ако нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, 
прописани чланом 7. овог Правилника, захтев се одбацује закључком уз навођење  
разлога за одбацивање, тако да је одлучено као у диспозитиву овог закључка.  

 
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, таксиран  са  440,00 динара  општинске административне таксе коју треба 
уплатити на жиро рачун 840-742251843-73, позив на број 97, па 29-120. 

 
Доставити: подносиоцу захтева и архиви. 

 
Обрада: 
дипл. правник Соња Минић Алексић 
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