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Б е о г р а д 
 

Управа ГО Раковице – Одељење за грађевинске и комуналне послове, Одсек за 
грађевинске послове,  решавајући по захтеву инвеститора Ристић Станка из Београда, улица 
Подавалска 84, за издавање  а на основу члана 8ђ  и члана 145. став 1 и став 2   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 28 и 29 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 Ристић Станка из Београда, улица Подавалска 84, за издавање  

одобрења за извође њерадова на изградњи зидане ограде на основу члана 145. Закона о 
планирању и изградњи на катастарској парцели 1712/1, 1712/2 КО Ресник у Београду, због 
неиспуњених формалних услова за поступање по захтеву. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
 

Ристић Станко из Београда, улица Подавалска 84, поднео је захтев заведен под бројем 
ROP-RAK-14118-ISAW-1/2016 преко централне евиденције обједињене процедуре 
електронским путем, за издавање  одобрења за извође њерадова на изградњи зидане ограде на 
основу члана 145. Закона о планирању и изградњи на катастарској парцели 1712/1, 1712/2 КО 
Ресник у Београду. 
 

У прилогу наведеног захтева  достављено је:  
-Идејни пројекат израђен од предузећа „КАСА“ доо,  Земун 
-доказ о уплати административних такси; 
 

Чланом 29  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем (,,Службени гласник РС", број 113/2015) предвиђено је да надлежни орган по пријему 
захтева проверава да ли су испуњени формални услови за поступање по захтеву: 
1) надлежност за издавање решења за који је поднет захтев 
2) да ли је подносилац лице које може бити инвеститор те врсте радова у складу са са Законом 
3) да ли је захтев поднет у прописаној форми и да ли захтев тј. идејни пројекат поднет уз 
захтев садржи све прописане податке 
4) да ли је за извођење предметних радова потребно прибављање локацијских услова, уколико 
јесте да ли је инвеститор претходно прибавио локацијске услове, 



5) да ли је уз захтев приложена сва документација прописана Законом иподзаконским актима 
донетим на основу Закона; 
6) да ли је уз захтев приложен доказ о уплати прописане накнаде, тј. таксе. 
По пријему захтева надлежни орган је проверио испуњеност формалних услова за 
поступање по истом прегледом документације. 
 

Одељење за грађевинске и комуналне послове, Одсек за грађевинске послове, 
решавајући по наведеном захтеву, 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 није достављена сагласност власника 
суседне парцеле до које се гради зидана ограда у складу са информацијом о локацији. 
 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-14118-ISAW-
1/2016 дана 01.07.2016. године.   
 
Закључак доставити:  подносиоцу захтева и архиви. 
 
Обрађивач: 
Марина Купрешак, дипл. правник 
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