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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД БЕПГРАД  
ГРАДСКА ППШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ 
Пдељеое за грађевинске  
и кпмуналне ппслпве 
ROP-SAV-28468-ISAW-1/2016 
351-845/2016 
02.11.2016. гпдине 
Бепград, Кнеза Милпша бр. 69 
 
Одељеое за грађевинске и кпмуналне ппслпве Градске ппщтине Савски венац у Бепграду, 
ппступајући пп захтеву Бајпвић Небпјще из Бепграда, ул. Незнанпг јунака бр.26, ппднет прекп 
пунпмпћника Лабпвић Ивана из Бепграда, ул. Бпрхеспва бр.18, за издаваое рещеоа кпјим се 
пдпбрава извпђеое радпва на увпђеоу УГИ у пбјекат у ул. Незнанпг јунака бр.28а у Бепграду , на 
пснпву шл. 8ђ. и 145. Закпна п планираоу и изградои („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-
исправка, 24/11, 121/12, 42/13-oдлука УС и 50/13-пдлука УС, 98/13-пдлука УС, 132/14 и 145/14), шл. 
29. Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем („Сл. гласник РС“ 
бр.113/2015), Правилника п нашину размене дпкумената и ппднесака електрпнским путем и фпрми у 
кпјпј се дпстављају акта у вези са пбједиоенпм прпцедурпм („Сл. гласник РС“, бр. 113/2015), шл. 42.-
48. Правилника п садржини, нашину и ппступку израде и нашин врщеоа кпнтрпле технишке 
дпкументације према класи и намени пбјеката („Сл. гласник РС", бр. 77/2015), дпнпси 
                           

З А К Љ У Ч А К 
 
ПДБАЦУЈЕ СЕ захтев Бајпвић Небпјще из Бепграда, ул. Незнанпг јунака бр.26, ппднет прекп 
пунпмпћника Лабпвић Ивана из Бепграда, ул. Бпрхеспва бр.18, за издаваое рещеоа кпјим се 
пдпбрава извпђеое радпва на увпђеоу УГИ у пбјекат у ул. Незнанпг јунака бр.28а у Бепграду, на 
кат.парцели 20849/2 КО Савски венац. 
 

П б р а з л п ж е о е 
 
Бајпвић Небпјща из Бепграда ппднеп је прекп пунпмпћника Лабпвић Ивана из Бепграда, захтев 
Одељеоу за грађевинске и кпмуналне ппслпве Градске ппщтине Савски венац у Бепграду, прекп 
Централнпг инфпрмаципнпг система Агенције за привредне регистре РС, евидентиран ппд ROP-SAV-
28468-ISAW-1/2016, заведен на писарници пвпг пргана управе дана 26.10.2016. гпдине ппд бр. 351-
845/2016 , за издаваое рещеоа кпјим се пдпбрава извпђеое радпва на увпђеоу УГИ у пбјекат у 
ул.Незнанпг јунака бр.28а у Бепграду, на кат.парцели 20849/2 КО Савски венац. 
 
Уз захтев је прилпжена следећа дпкументација: дпказ п уплаћенпј накнади за услуге Центалне 
евиденције пбједиоене прпцедуре, дпказ п уплаћенпј накнади за ппднпщеое захтева и за издаваое 
рещеоа из шл.145. Закпна п планираоу и изградои, пунпмпћје за ппднпщеое захтева, идејни 
прпјекат у пдф фпрмату, кппију плана и псталу дпкументацију везану за импвинскп-правни пснпв, 
Рещеое ЈП “Србијагас“ Нпви Сад бр.16-2/336 пд 20.10.2016.гпдине и Пптврда п прикљушеоу пбјекта 
пд 25.10.2016.гпдине бр.02-6/21552. 
 
Одредбпм шлана 145. став. 2. Закпна п планираоу и изградои („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 
81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-oдлука УС и 50/13-пдлука УС, 98/13-пдлука УС, 132/14 и 145/14) 
прпписанп је да рещеое п пдпбреоу извпђеоа радпва се издаје инвеститпру кпји има пдгпварајуће 
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правп у складу са шланпм 135. пвпг закпна, кпји дпстави идејни прпјекат у складу са ппдзакпнским 
актпм кпјим се уређује садржина технишке дпкументације према класи пбјекта пднпснп технишки 
ппис и пппис радпва за извпђеое радпва на инвестиципнпм пдржаваоу, пднпснп уклаоаоу 
препрека за кретаое пспба са инвалидитетпм, а уредип је пднпсе са јединицпм лпкалне сампуправе 
у ппгледу дппринпса за уређиваое грађевинскпг земљищта и платип пдгпварајућу административну 
таксу.  
 
Одредбпм шлана 29. став 1. Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре 
електрпнским путем („Сл. гласник РС“ бр.113/2015), прпписанп је да пп пријему захтева за издаваое 
рещеоа из шлана 145. Закпна, надлежни прган прпверава испуоенпст фпрмалних услпва за 
ппступаое пп тпм захтеву пднпснп прпверава да ли је: належан за издаваое рещеоа за кпје је 
ппднет захтев, ппднпсилац захтева лице кпје мпже бити инвеститпр те врсте радпва у складу са 
Закпнпм, захтев ппднет у прпписанпј фпрми и да ли захтев пднпснп идејни прпјекат ппднет уз захтев 
садржи све прпписане ппдатке, за извпђеое предметних радпва пптребнп прибављаое лпкацијских 
услпва и укпликп јесте да ли је инвеститпр претхпднп прибавип лпкацијске услпве, прилпжена сва 
дпкументација прпписана Закпнпм и ппдзакпнским актима дпнетим на пснпву Закпна, уз захтев 
прилпжен дпказ п уплати прпписане накнаде пднпснп таксе. Ставпм 2. истпг шлана прпписанп је да 
надлежни прган прпверава и усклађенпст захтева са планским дпкументпм, пднпснп сепаратпм, 
усклађенпст захтева са лпкацијским услпвима, у слушају извпђеоа радпва за кпје је пптребнп 
прибавити услпве за прпјектпваое и прикљушеое пд стране имапца јавних пвлащћеоа.  
 
На пснпву увида у ппднети захтев за издаваое рещеоа кпјим се пдпбрава извпђеое радпва на 
увпђеоу УГИ у пбјекат у у ул. Незнанпг јунака бр.28а у Бепграду, на кат.парцели 20849/2 КО Савски 
венац , ппступајући у складу са шланпм 29. став 1.пвпг Правилника, кпјим је прпписанп да пп пријему 
захтева за издаваое рещеоа надлежни прган, прпверава испуоенпст фпрмалних услпва за 
ппступаое пп захтеву, утврђенп је следеће:  
 
-увидпм у идејни прпјекат утврђенп је да се КМРС ппставља на пграду пдакле се даље впди ппдземнп 
дп предметнпг пбјекта, па је пптребнп дпставити дпказ да се пграда налази на предметнпј парцели. У 
кпликп не ппседујете тражени дпказ пптребнп је дпставити сагласнпст власника суседне парцеле. 

 
-пптребнп је прилпжити Угпвпр п изградои кућнпг гаснпг прикљушка кпји је закљушен са ЈП 
„Србијагас“. 
 
- увидпм у захтев и текстуални и графишки деп идејнпг прпјекта утврђенп да је уписан брпј предметне 
парцеле 20849/2 дпк је увидпм у дпстављену кппију плана иста брпј 20849, па је пптребнп ускладити 
у свему према кппији плана.  
 
Дппуоена и дпстављена дпкументација мпра бити у свему у складу са Правилникпм п ппступку 
спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем („Сл. Гласник РС“ бр. 113/2015), 
Правилникпм п садржини, нашину и ппступку израде и нашин врщеоа кпнтрпле технишке 
дпкументације према класи и намени пбјеката („Сл. Гласник РС“ бр. 23/2015 и 77/2015), Упутствпм-
фпрмати електрпнских дпкумената и оихпвп дпстављаое у ЦЕОП-у из априла 2016.гпд., кпје 
представља упутствп за креираое дпкумената кпји се размеоују у пквиру Централне евиденције 
пбједиоене прпцедуре (ЦЕОП) дп усвајаоа закпна п електрпнскпм ппслпваоу, кап и са Правилникпм 
п нашину размене дпкумената и ппднесака електрпнским путем и фпрми у кпјпј се дпстављају акта у 
вези са пбједиоенпм прпцедурпм ("Службени гласник РС", бр. 113/15). 
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Овп Одељеое пбавещтава пунпмпћника ппднпсипца захтева Лабпвић Ивана да ће акп именпвани 
птклпни утврђене недпстатке у пстављенпм рпку, пвај прган управе да цени импвинскп правни пснпв 
за издаваое рещеоа п пдпбреоу извпђеоа наведених радпва и у ппступку пбједиоене прпецедуре 
прибави лист неппкретнпсти за предметни пбјекат на кпјем је предвиђенп извпђеое радпва , у 
складу са пдредбама шл. 135. став 2. Закпна п планираоу и изградои а у вези са шл. 145. пвпг Закпна 
и шл. 19. Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем.  
 
На пснпву напред утврђенпг шиоенишнпг стаоа, пвај прган је утврдип да нису испуоени фпрмални 
услпви за ппступаое пп захтеву за издаваое рещеоа п пдпбреоу извпђеоа наведених радпва, па је 
пдлушип кап у дисппзитиву пвпг закљушка.  
 
Чланпм 8ђ. став 4. истпг закпна прпписанп је да акп ппднпсилац захтева птклпни утврђене недпстатке 
и ппднесе усаглащени захтев у рпку пд десет дана пд дана пријема закљушка из става 3. пвпг шлана, а 
најкасније 30 дана пд дана пбјављиваоа закљушка на интернет страни надлежнпг пргана, не 
дпставља дпкументацију ппднету уз захтев кпји је пдбашен пд стране надлежнпг пргана, нити ппнпвп 
плаћа административну таксу.  
 
Чланпм 29. став 12. Правилника п ппступку п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре 
електрпнским путем, прпписанп је да ппднпсилац захтева мпже самп једнпм искпристити правп на 
ппднпщеое усаглащенпг захтева без пбавезе дпстављаоа дпкументације ппднете уз захтев кпји је 
пдбашен и ппнпвнпг плаћаоа административне таксе пднпснп накнаде и накнаде централнпм 
регистру. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Прптив пвпг закљушка мпже се изјавити пригпвпр Опщтинскпм 
већу Градске ппщтине Савски венац у рпку пд 3 дана пд дана пријема истпг, а прекп Централнпг 
инфпрмаципнпг система Агенције за привредне регистре РС, уз наплату републишке 
административне таксе у изнпсу пд 440,00 динара на рашун бр. 840-742221843-57, ппзив на брпј: 50-
016, прималац бучет Републике Србије.                      
 
Дпставити:                                                                                                                    НАЧЕЛНИК ПДЕЉЕОА                                                               
-ппднпсипцу захтева,  
-у евиденцију.                                                                                                     Дејан Фурјанпвић, дипл. правник                                                                                                            
                                                                                                                                 
Обрадиле: 
Маја Зешевић, дипл.правник 
Таоа Вујашић,инг.грађ. 


