
1 
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ 
Одељење за грађевинске и комуналнe послове 
ROP-SAV-1310-WA-1/2017 
Број: 351-47/2017 
26.01.2017. године 
Београд, Кнеза Милоша бр. 69 
 
Одељење за грађевинске и комуналнe послове градске општине Савски венац у Београду, решавајући по захтеву 
Техничке школе за дизајн коже из Београда ул.Бранкова бр.17,  поднетог преко пуномоћника Светислава 
Ковачевића из Београда ул. Др.Недељка Ерцеговца бр.34а за пријаву радова, а на основу  чл. 8ђ. Закона о 
планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/19,81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 
145/14), чл. 31  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре  електронским путем („Сл. гласник 
РС“ бр.113/15, 96/16), Правилника о начину размене докумената и поднесака електронским путем и форми у 
којој се достављају акта у вези са обједињеном процедуром („Сл. гласник РС“, бр. 113/2015), чл. 210. Закона о 
општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97, 31/01, „Сл. гласник РС“, бр. 30/10 ) доноси 
 
                                                                                    З А К Љ У Ч А К 
 
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Техничкe школа за дизајн коже из Београда ул.Бранкова бр.17,  за издавање потврде о 
пријави радова  а на основу  Решења Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове - Сектор за јавне објекте 
од опшег интереса и велике инвестиције  IX-20 бр.351.41-321/15 од 26.01.2016.године , као поднет ненадлежном 
органу. 
 
                                                                                О б р а з л о ж е њ е 
 
Одељењу за грађевинске и комунално-стамбене послове Градске општине Савски венац у Београду поднела је  
захтев Техничкa школе за дизајн коже из Београда ул.Бранкова бр.17,  за издавање потврде о пријави радова  а 
на основу  Решења Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове - Сектор за јавне објекте од опшег 
интереса и велике инвестиције  IX-20 бр.351.41-321/15 од 26.01.2016.године преко пуномоћника Светислава 
Ковачевића из Београда ул. Др.Недељка Ерцеговца бр.34а, евидентиран под ROP-SAV-1310-WA-1/2017 интерни 
бр.351-47/2017 од 24.01.2016.године. Уз захтев је достављен доказ о уплаћеној накнади за услуге Центалне 
евиденције обједињене процедуре и такса за подношење захтева, Решење  IX-20 бр.351.41-321/15 од 
26.01.2016.године. 
 
Поступајући у складу са напред наведеним одредбама закона и Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре  електронским путем а на основу увида у поднети захтев овај орган управе се упустио у проверу 
испуњености формалних услова и утврдио следеће: 
 
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове - Сектор за јавне објекте од опшег интереса и велике 
инвестиције поступајући по захтеву Техничке школе за дизајн коже из Београда ул.Бранкова бр.17 донео је 
решење  IX-20 бр.351.41-321/15 од 26.01.2016.године, којим се инвеститору Граду Београду , одобрава извођење 
радова на рестаурацији  стамбено-пословног објекта спратности По+П+2, на кат. парцели 3310 КО Савски венац. 
 
Чл. 8ђ. став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09 и 24/11..,50/13 Одлука УС, 132/14 и 
145/14) прописано је да током спровођења обједињене процедуре, надлежни орган искључиво врши проверу 
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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. 
Ставом 2 истог члана прописано је да надлежни орган у складу са ставом 1. овог члана проверава искључиво 
испуњеност следећих формалних услова: надлежност за поступање по захтеву, односно пријави; да ли је 
подносилац захтева, односно пријаве лице које, у складу са овим законом, може бити подносилац захтева 
односно пријаве; да ли захтев, односно пријава садржи све прописане податке; да ли је уз захтев, односно 
пријаву приложена сва документација прописана овим законом и подзаконским актима донетим на основу овог 
закона; да ли је уз захтев приложен доказ о уплати прописане накнаде, односно таксе;  да ли су подаци наведени 
у изводу из пројекта, који је саставни део захтева за издавање грађевинске дозволе, у складу са издатим 
локацијским условима.  
 
Чл. 31. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем(„Сл.гласник РС“ 
бр.113/15, 96/16), прописано је да се Пријава радова у складу са издатом грађевинском дозволом, решењем 
издатим у складу са чланом 145. Закона, односно привременом грађевинском дозволом, врши  надлежном 
органу кроз ЦИС, најкасније осам дана пре почетка извођења радова.  
Чланом 29 став 1. тачка 1. наведеног правилника, прописано је да по пријему захтева за издавање решења из чл. 
145 Закона о планирању и изградњи, надлежни орган проверава испуњеност формалних услова за поступање по 
том захтеву, односно проверава да ли је надлежан за издавање решења за које је поднет захтев. 
 
Имајући у виду да је  предметно решење IX-20 бр.351.41-321/15 од 26.01.2016.године издао Секретаријат за 
урбанизам и грађевинске послове то је  исти и надлежан за поступање по поднетој пријави радова у смислу чл. 
31.став 1.наведеног правилника. 
 
На основу напред утврђеног и наведеног чињеничног стања, овај орган управе је утврдио да није испуњени 
формални услови у смислу  чл. 8ђ. став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09 и 
24/11..,50/13 Одлука УС, 132/14 и 145/14)и чл. 31. А у вези чл.29 став 1.тачка1. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем , односно да није надлежан за поступање по захтеву за 
издавање потврде о пријави радова те је одлучио као у диспозитиву овог закључка. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити приговор Општинском већу Градске 
општине Савски венац у року од 3 дана од дана пријема истог, а преко Централног информационог система 
Агенције за привредне регистре РС, 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. 
  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 
 
                                                                                                                                                 Дејан Фурјановић 
ДОСТАВИТИ:                                                                                                               
-пуномоћнику подносиоца захтева, 
-евиденцији.                                                                                                    
 
Обрадила: 
Ивана Ђековић, дипл.правник 
 


