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Управа ГО Раковице – Одељење за грађевинске и комуналне послове, Одсек за 
грађевинске послове,  решавајући по захтеву инвеститора Влајић Игора  из Београда, ул. 
Александра Војиновића бр. 139, за издавање  грађевинске  дозволе на 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 спровеђења обједињене 
процедуре електронским путем (“Сл.  гласник  РС”,  бр.  113/15)  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), доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

ОДБАЦУЈЕ СЕ  захтев Влајић Игора  из Београда, ул. Александра Војиновића бр. 139, 
за издавање  грађевинске дозволе на основу члана 135. Закона о планирању и изградњи  за 
радове на изградњи пословно-стамбеног објекта на катастарској парцели 1492/13 КО Ресник у 
ул. Славка Миљковића бр. 73 у Београду, због неиспуњених формалних услова за поступање 
по захтеву. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Влајић Игор  из Београда, ул. Александра Војиновића бр. 139, поднео је захтев заведен 
под бројем ROP-RAK-11125-CPI-1/2016 преко централне евиденције обједињене процедуре 
електронским путем, за издавање  грађевинске дозволе на основу члана 158.  Закона о 
планирању и изградњи за изградњу пословно-стамбеног објекта на катастарској парцели 
1492/13 КО Ресник у ул. Славка Миљковића бр. 73 у Београду. 
 
У прилогу наведеног захтева  приложено је:  
-Локацијски услови IX-15 бр. 350-1005/2015 од 04.11.2015.године, Секретаријата за урбанизам 
и грађевинске послове; Технички услови ЕПС Дистрибуција, бр. 40/15, 5123/15,  5130 СЖ; 
Услови канализације ЈКП ,,Водовод и канализација“ Ш556; Услови водовода ЈКП ,,Водовод и 
канализација“ Т1792; 
-Лист непокретности бр. 1827 КО Ресник, РГЗ - Служба за катастар непокретности, 952-1-    
330/15 од 10.02.2015. године; 
-Пројекат за грађевинску дозволу бр. 6/16 израђен од ,,НАШ СТАН“ Студио за пројектовање, 
промет некретнина, извођење грађевинских радова и друге услуге, са седиштем у ул. 
Кашиковићева бр. 1а, одговорни пројектант Владица Ристић диа, бр. лиценце 300 D272 06; 
-Овлашћење УОП бр. 2480/2016 од 11.05.2016.г. код Јавног бележника Николе Војновића; 
-Елаборат енергетске ефикасности бр. 6/16 ЕЕ, израђен од ,,НАШ СТАН“ Студио за 
пројектовање, промет некретнина, извођење грађевинских радова и друге услуге, са седиштем 
у ул. Кашиковићева бр. 1а, одговорни пројектант Јокић Жељко диг, бр. лиценце 381 0707 13; 
-Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП; 
-Уговор бр. 40/15, 5123-3/15 од 23.02.2016. године; 



-Извод из пројекта бр. 61/16 од 06.05.2016. г. израђен од друштва з апројектовање, 
грађевинсарство и услуге ,,Леп изглед“ доо, са седиштем у ул. Милована Лазаревића бр. 2 у 
Лазаревцу, одговрни пројектанти Милош Томовић диа бр. лиценце 300 G007 08 и Марије 
Томашевић диг, бр. лиценце 310 5455 03; 
-Елаборат геотехничких услова фундирања и изградње  пословно-стамбеног објекта, узрађен 
од Предузећа за геотехнику, пројектовање инжењеринг и консалтинг ,,TILEX“доо, са 
седиштем у ул. Милутина Миланковића бр. 25, одговрони пројектант Тиосав Тодоровић д.и. 
геол. Бр. лиценце 391 L67312, 
 

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 16.  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем (,,Службени гласник РС", број 113/2015)  уз сходну примену чл. 15. Правилника, по 
пријему захтева за издавање грађевинске  дозволе,  надлежни орган у складу са законом 
проверава испуњеност формалних услова за поступање по захтеву поред осталих услова. 
 
       Чланом 18. Правилника 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 Влајић Игора, 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. 
 

У конкретном случају утврђено је да захтев поднет у прописаној електронској форми 
али да исти не садржи све прописане податке, односно документи у pdf формату нису 
потписани  електронским квалификованим потписом, у скаду са чл. 3. Правилника, као и да 
нису достваљени као једна целина – један документ у pdf формату, такође није достављен 
доказ о уплати републичке административне таксе за подношење захтева, према члану 52. 
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објеката, садржинуу пројекта за грађевинску дозволу 
чини поред осталог, за објекте ,,Б“ пројекат архитектуре и пројекат конструкције, као и 
технички описи свих инсталација – који по чл. 53. наведеног Правилника уз решења о 
именовању одговорног пројектанта инсталација садржи и изјаве одговорних пројектаната 
инсталације предметног пројекта  којом се потврђује усклађеност са локацијским условима, 



прописима, правилима струке и мерама за обезбеђење испуњености основних захтева за 
објекат, прописаних елаборатима и студијама, а која се прилаже општој документацији 
пројекта архитектуре. 
У електронском захтеву је наведена предрачунска вредност објекта  без ПДВ-а 39.930.000,00,  
а у пројекту архитектуре ивестициона вредностобјекта је 27.444.275.00 РСД па је потребно 
ускладити податак. 
  Због свега наведеног одлучено је  као у диспозитиву закључка. 
 

Сходно члану 18. став 4. Правилника  дозвољава се подносиоцу захтева да у року од 
десет дана од пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана објављивања закључка на 
интернет страни, поднесе нов, усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, 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 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 послове и грађевинску инспекцију градске 
општине  Раковица - Одсек за грађевинске послове  под  бројем ROP-RAK- 11125-CPI-1/2016 
дана 01.06.2016. године.   
 
Закључак доставити:  Влајић Игору и архиви. 
 
Обрађивачи: 
 
Алексић Стана, дипл.инж. грађ. 
Ђокић Драгана, дипл. правник 

                                                          РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 
                                                         дипл.инж.арх. Славица Трифуновић Стефановић 
 


