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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ 
Одељеое за грађевинске  
и кпмуналне ппслпве 
ROP-SAV-26038-ISAWHA-2/2016 
Брпј:351-859/2016 
08.11.2016. гпдине 
Бепград, Кнеза Милпша бр. 69 
 

 

Одељење за грађевинске и комуналне послове Градске општине Савски венац у Београду, 

поступајући по захтеву Булатовић Будислава и Булатовић Марине обоје из Београда, ул. 

Балканска бр.38, чији је пуномоћник Оливера Петронијевић из Београда, ул. Хусињских рудара 

бр.45, за издавање решења којим се одобрава извођење радова на адаптацији стана бб у 

поткровљу стамбено-пословног објекта у ул.Балканска бр.38  у Београду, на основу чл. 210. и чл. 

58. став 2.  Закона о општем управном поступку (''Сл. лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01 и "Сл. гласник 

РС", бр. 30/2010) а у вези са чл. 8ђ. и 145. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 

РС“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-oдлука УС и 50/13-одлука УС, 98/13-одлука 

УС, 132/14 и 145/14), и чл.18. став 4 и 5. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр.113/2015), доноси  

 

                                 

З А К Љ У Ч А К 
 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Булатовић Будислава и Булатовић Марине обоје из Београда, ул. 

Балканска бр.38, за издавање решења којим се одобрава извођење радова на адаптацији стана бб 

у поткровљу стамбено-пословног објекта у ул.Балканска бр.38  у Београду, на кат.парцели 816/1 

КО Савски венац, као неоснован. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Закључком Одељења за имовинско-правне, грађевинске и комунално-стамбене послове градске 

општине Савски венац бр.351-777/2016 од 26.10.2016. године одбачен је захтев Булатовић 

Будислава и Булатовић Марине обоје из Београда, ул. Балканска бр.38, за издавање решења којим 

се одобрава извођење радова на адаптацији стана бб у поткровљу стамбено-пословног објекта у 

ул.Балканска бр.38  у Београду, на кат.парцели 816/1 КО Савски венац, из разлога што нису 

исоуњени формални разлози за поступање по наведеном захтеву. 

 

Одељењу за имовинско-правне, грађевинске и комунално-стамбене послове градске општине 

Савски венац у Београду, обратили су се Булатовић Будислав и Булатовић Марина обоје из 

Београда, преко пуномоћника Оливере Петронијевић из Београда, ул. Хусињских рудара бр.45,  

усаглашеним захтевом преко Централног информационог система Агенције за привредне 

регистре РС евидентиран под ROP-SAV-26038-ISAWHA-2/2016, заведен на писарници овог 

органа управе дана 31.10.2016. године под бр. 351-859/2016 , за издавање решења којим се 
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одобрава извођење радова на адаптацији стана бб у поткровљу стамбено-пословног објекта у 

ул.Балканска бр.38  у Београду, на кат.парцели 816/1 КО Савски венац. 

 

Уз захтев је приложена следећа документација: доказ о уплаћеној накнади за услуге Централне 

евиденције обједињене процедуре за издавање решења, доказ о уплаћеној републичкој 

административној такси за подношење захтева и за издавање решења, пуномоћје за подношење 

захтева, доказ о одговарајућем праву на земљишту, идејни пројекат и главна свеска у pdf формату, 

урађени од „МС ПРО“, са седиштем у Београду, ул.Хусинских рудара бр.45, главни пројектант 

Оливера Петронијевић, диа, лиценца бр.300 1735 07.  

 

Одредбом члана 145. став. 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 

81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-oдлука УС и 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 

145/14) прописано је да се решење о одобрењу извођења радова издаје инвеститору који има 

одговарајуће право у складу са чланом 135. овог закона, који достави идејни пројекат у складу са 

подзаконским актом којим се уређује садржина техничке документације према класи објекта 

односно технички опис и попис радова за извођење радова на инвестиционом одржавању, односно 

уклањању препрека за кретање особа са инвалидитетом, а уредио је односе са јединицом локалне 

самоуправе у погледу доприноса за уређивање грађевинског земљишта и платио одговарајућу 

административну таксу.  

Чл. 18. став 4. Правилника о поступку о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем, прописано је да ако подносилац захтева у року од десет дана од пријема 

закључка из става 1. истог члана, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет 

страници надлежног органа, поднесе нов, усаглашен, захтев и отклони све недостатке, не доставља 

се документација поднета уз захтев који је одбачен, нити се поново плаћа административна такса 

из члана 16. став 2. тачка 3) овог правилника.  

Чл. 18. став 5. истог Правилника о поступку о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем, прописано је 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 административне таксе односно накнаде.                                                                                

 

Поступајући по поднетом усаглашеном захтеву, овај орган управе је утврдио да подносилац 

захтева није поступио у складу са одредбама чл. 145. Закона о планирању и изградњи, чл. 18. 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем и Правилника о 

садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према 

класи и намени објеката („Сл. гласник“ бр. 23/15 и 77/15), на основу којих одредаба се издаје 

грађевинска дозвола, будући да су према извештају техничког лица бр.351-859/2016 од 

07.11.2016.године, утврђени следећи недостаци: 

 

-идејни пројекат и главна свеска су достављени само у пдф формату. Графичку документацију 

истих је потребно доставити и у двг или двф формату који су електронски потписани, или у двг 

или двф формату који нису електронски потписани  уз обавезно достављање и докумената истог 

садржаја у пдф формату који је електронски пописан, а у складу са Упутством-формати 

електронских докумената и њихово достављање у ЦЕОП-у из априла 2016.год.,  

-увидом у постојеће стање и преклопно-новопројектовано стање, утврђено је да се предметни 

радови поред осталог односе и на отврање новог улаза у стан бб из заједничког ходника, из ког 
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разлога је потребно прибавити сагласност већине чланова Скупштине зграде, оверене потписом и 

печатом председника Скупштине зграде.  

 

Имајући у виду да подносилац захтева ни у усаглашеном захтеву није поступио у складу са 

примедбама и није отклонио све недостатке из закључка овог Одељења бр.351-777/2016 од 

26.10.2016. год., објављен преко Централног информационог система Агенције за привредне 

регистре РС дана 26.10.2016. године, одн. овај орган је утврдио да нису испуњени формални 

услови за поступање по захтеву за издавање решења којим се одобрава извођење радова на  

адаптацији стана бб у поткровљу стамбено-пословног објекта у ул.Балканска бр.38  у Београду, 

на кат.парцели 816/1 КО Савски венац, па је одлучио као у диспозитиву овог закључка.  

                                                                                                             

Упутство о правном средству: Против овог закључка може се изјавити жалба Секретаријату за 

инспекцијске послове Градске управе града Београда, Сектор за другостепени поступак и 

управно-правне послове за грађевинску и урбанистичку инспекцију, а преко Централног 

информационог система Агенције за привредне регистре РС, у року од 15 дана од дана пријема 

истог, уз наплату републичке административне таксе у износу од 440,00 динара на рачун бр. 

840-742221843-57, позив на број: 50-016, прималац буџет Републике Србије. 

                           

 

Доставити:                                                                                           НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА                                                               

-пуномоћнику подносиоца захтева,   

-у евиденцију.                                                                                 Дејан Фурјановић, дипл.правник                                                                                                                      

Обрадиле: 

Мaja Зечевић, дипл.правник 

Тања Вујачић, инг.грађ. 


