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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД БЕОГРАД 

ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ 

Одељење за грађевинске  

и комуналне послове 

ROP-SAV-328-IUP-3/2017 

инт. бр. 351-118/2017 

01.03.2017. године 

Београд, Кнеза Милоша бр. 69 
 
Одељеое за грађевинске и кпмуналне ппслпве Градске ппщтине Савски венац у Бепграду, ппступајући пп 
захтеву „TERRA INVESTICIJE“ д.п.п. са седищтем у Бепграду, ул. Ужишка бр. 4, матишни брпј 20122722, за 
издаваое рещеоа п упптребнпј дпзвпли, а на пснпву шл. 8ђ. и 158. 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. 44. став 1. Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре 
електрпнским путем („Сл. гласник РС“ бр.113/2015 и 96/2016), 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), Правилника п садржини, нашину и ппступку израде и нашин врщеоа кпнтрпле 
технишке дпкументације према класи и намени пбјеката („Сл. гласник РС", бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016 и 
96/2016), дпнпси 
                          

З А К Љ У Ч А К 
 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев „TERRA INVESTICIJE“ д.п.п. са седищтем у Бепграду, ул. Ужишка бр. 4, за издаваое 
рещеоа п упптребнпј дпзвпли за изведене радпве на дпградои-надзиђиваоу слпбпднпстпјеће стамбене 
зграде за кплективнп станпваое спратнпсти Пп+Су+П+1, у ул. Маглајска бр. 24 у Бепграду, на к.п. 20032/6, КО 
Савски венац, кпјим радпвима је фпрмиран пбјекат спратнпсти Пп+Су+П+1+Пк са щест нпвих станпва, за кпје 
радпве је издатп Рещеое п грађевинскпј дпзвпли Одељеоа за импвинскп-правне, грађевинске и кпмуналне 
ппслпве бр. 351-514/2012 пд 08.09.2014. гпд. и Рещеое Одељеоа за грађевинске и кпмуналне ппслпве ROP-
SAV-30046-CPIH-2/2016, интерни брпј 351-983/2016 пд 05.12.2016. гпдине. 

 
О б р а з л п ж е о е 

 
Закљушкпм Одељеоа за грађевинске и кпмуналне ппслпве градске ппщтине Савски венац ROP-SAV-328-IUP-
2/2017, интерни бр. 351-71/2017 пд 08.02.2017.гпдине, пдбашен је захтев „TERRA INVESTICIJE“ д.п.п. са 
седищтем у Бепграду, ул. Ужишка бр. 4, за издаваое рещеоа п упптребнпј дпзвпли за изведене радпве на 
дпградои-надзиђиваоу слпбпднпстпјеће стамбене зграде за кплективнп станпваое спратнпсти Пп+Су+П+1, 
у ул. Маглајска бр. 24 у Бепграду, на к.п. 20032/6, КО Савски венац, кпјим радпвима је фпрмиран пбјекат 
спратнпсти Пп+Су+П+1+Пк са щест нпвих станпва, ппднет прекп Централнпг инфпрмаципнпг система 
Агенције за привредне регистре РС, из разлпга щтп није дпстављена кпмплетна дпкументација пптребна за 
издаваое упптребне дпзвпле.  
 
Одељеоу за грађевинске и кпмуналне ппслпве Градске ппщтине Савски венац у Бепграду, „TERRA 
INVESTICIJE“ д.п.п. са седищтем у Бепграду, ул. Ужишка бр. 4, ппднелп је усаглащен захтев прекп Централнпг 
инфпрмаципнпг система Агенције за привредне регистре РС, евидентиран ппд ROP-SAV-328-IUPH-3/2017, 
заведен на писарници пвпг пргана управе дана 10.02.2017. гпдине ппд бр. 351-118/2017, за издаваое 
рещеоа п упптребнпј дпзвпли за изведене радпве на дпградои-надзиђиваоу слпбпднпстпјеће стамбене 
зграде за кплективнп станпваое спратнпсти Пп+Су+П+1, у ул. Маглајска бр. 24 у Бепграду, на к.п. 20032/6, КО 
Савски венац, кпјим радпвима је фпрмиран пбјекат спратнпсти Пп+Су+П+1+Пк са щест нпвих станпва. 
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Уз захтев је прилпжена следећа дпкументација: дпказ п уплаћенпј републишкпј административнпј такси за 
услуге Централне евиденције пбједиоене прпцедуре и републишкпј административнпј такси у изнпсу пд 0,2 
% на предрашунску вреднпст пбјекта, пднпснп радпва, Eлабпрат гепдетских радпва за изведени пбјекат и 
ппсебне делпве пбјекта, Извещтај Кпмисије за технишки преглед и Енергетски паспщ. 
 
Одредбпм шл. 158. ст. 3 Закпна п планираоу и изградои („Службени гласник РС“ бр. 72/09.....98/13-пдлука 
УС, 132/14 и 145/14) је прпписанп да се уз захтев за издаваое упптребне дпзвпле прилаже извещтај 
кпмисије за технишки преглед кпјим се утврђује да је пбјекат ппдпбан за упптребу са предлпгпм да се мпже 
издати упптребна дпзвпла, прпјекат за извпђеое или прпјекат изведенпг стаоа, елабпрат гепдетских радпва 
за изведени пбјекат и ппсебне делпве пбјекта, кап и елабпрат гепдетских радпва за ппдземне инсталације и 
сертификат п енергетским свпјствима пбјекта, акп је за пбјекат прпписана пбавеза прибављаоа сертификата 
п енергетским свпјствима.  
 
Одредбпм шл. 43. став 1 Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем 
(„Сл. гласник РС“ бр.113/2015 и 96/2016), прпписанп је да пп пријему захтева за издаваое упптребне 
дпзвпле, надлежни прган прпверава испуоенпст фпрмалних услпва за ппступаое пп захтеву, пднпснп да ли 
је: надлежан за ппступаое пп захтеву; да ли је ппднпсилац захтева лице кпје, у складу са Закпнпм мпже бити 
ппднпсилац захтева за издаваое те упптребне дпзвпле; да ли је захтев ппднет у прпписанпј фпрми и да ли 
садржи све прпписане ппдатке; да ли је уз захтев прилпжена сва дпкументација прпписана Закпнпм и 
ппдзакпнским актима дпнетим на пснпву Закпна; да ли је уз захтев прилпжен дпказ п уплати 
административних такси и накнада наведених у шл. 42. став 2. ташка 3) правилника.  

Чланпм 44. став 1. Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем, 
прпписанп је да акп нису испуоени фпрмални услпви за даље ппступаое пп захтеву, прпписани шл.43. пвпг 
Правилника, надлежни прган захтев пдбацује закљушкпм, у рпку пд 5 радних дана пд дана ппднпщеоа 
захтева, уз навпђеое разлпга за такву пдлуку. 

На пснпву увида у ппднети захтев за издаваое рещеоа п упптребнпј дпзвпли, ппступајући у складу са 
шланпм 43. став 1 пвпг Правилника, кпјим је прпписанп да пп пријему захтева за издаваое упптребне 
дпзвпле, надлежни прган прпверава испуоенпст фпрмалних услпва за ппступаое пп захтеву, утврђенп је да 
ппднети захтев није у складу са наведеним пдредбама. 
 
Наиме, увидпм у извещтај технишкпг лица пвпг Одељеоа бр. 351-118/2017 пд 28.02.2017. гпдине, утврђенп је 
да су за изведене радпве на дпградои-надзиђиваоу слпбпднпстпјеће стамбене зграде за кплективнп 
станпваое спратнпсти Пп+Су+П+1, у ул. Маглајска бр. 24 у Бепграду, на к.п. 20032/6, КО Савски венац, кпјим 
радпвима је фпрмиран пбјекат спратнпсти Пп+Су+П+1+Пк са щест нпвих станпва, и технишку дпкументацију 
кпја шини саставни деп истпг, утврђени следећи недпстаци: 
 
Није дпстављена кпмплетна дпкументација пптребна за ппднпщеое захтева за издаваое упптребне 
дпзвпле, такп да ппднeти захтев није у складу са шланпм 42. Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене 
прпцедуре електрпнским путем („Сл. Гласник РС“ бр. 113/2015 и 96/2016), пднпснп није дпстављен сепарат 
прпјекта за извпђеое термптехничких инсталација.  
 
Дпстављена дпкументација мпра бити у свему у складу са Закпнпм п планираоу и изградои ("Сл. гласник 
РС", бр. 72/2009... 145/2014), Правилникпм п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским 
путем („Сл. Гласник РС“ бр. 113/2015 и 96/2016), Правилникпм п садржини, нашину и ппступку израде и 
нашин врщеоа кпнтрпле технишке дпкументације према класи и намени пбјеката („Сл. Гласник РС“ бр. 
23/2015, 77/2015, 58/2016 и 96/2016), 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 
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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). 

Будући да схпднп пдредбама шлана 44. став 5. Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре 
електрпнским путем, 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 и накнада наведених у шл. 42. став 2.  пвпг правилника, утврђенп је да је ппднпсилац 
ппднпщеоем пвпг захтева ппступип у складу са пдредбама шлана 44. став 4. истпг правилника, пднпснп да је 
ппднеп усаглащени захтев у прпписанпм рпку, шиме је искпристип пвп свпје правп. 

Чл. 58. став 1. Закпна п ппщтем управнпм ппступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и Сл.гласник РС бр. 30/10) 
прпписанп је да акп ппднесак садржи неки фпрмални недпстатак кпји спрешава ппступаое пп ппднеску или 
акп је неразумљив или непптпун прган кпји је примип такав ппднесак ушиниће све щтп треба да се недпстаци 
птклпне и пдредиће ппднпсипцу рпк у кпме је дужан да тп ушини. Ставпм 2 истпг шлана прпписанп је да акп 
ппднпсилац не птклпни недпстатке у пдређенпм рпку, па се услед тпга не мпже ппступати пп ппднеску прган 
ће закљушкпм пдбацити такав ппднесак. На пву ппследицу ппднпсилац ће се нарпшитп уппзприти у ппзиву за 
исправку или дппуну ппднеска. 
 
На пснпву напред наведенпг, пвај прган је утврдип да ппднпсилац захтева ни у усаглащенпм захтеву није 
ппступип пп примедбама пвпг Одељеоа из Закљушка ROP-SAV-328-IUP-2/2017, интерни бр. 351-71/2017 пд 
08.02.2017.гпдине, те да нису испуоени фпрмални услпви за ппступаое пп захтеву за издаваое рещеоа  п 
упптребнпј дпзвпли, за изведене радпве на дпградои-надзиђиваоу слпбпднпстпјеће стамбене зграде за 
кплективнп станпваое спратнпсти Пп+Су+П+1, у ул. Маглајска бр. 24 у Бепграду, на к.п. 20032/6, КО Савски 
венац, кпјим радпвима је фпрмиран пбјекат спратнпсти Пп+Су+П+1+Пк са щест нпвих станпва, из кпјих 
разлпга је дпнета пдлука кап у дисппзитиву пвпг закљушка. 
 
Упутствп п правнпм средству: Прптив пвпг закљушка мпже се изјавити жалба Секретаријату за инспекцијске 
ппслпве Градске управе града Бепграда, Сектпр за другпстепени ппступак и управнп-правне ппслпве за 
грађевинску и урбанистишку инспекцију, а прекп Централнпг инфпрмаципнпг система Агенције за привредне 
регистре РС, у рпку пд 15 дана пд дана пријема истпг, 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 ОДЕЉЕЊА                                                                                        
-пунпмпћнику ппднпсипца захтева,  
-у евиденцију.                                                                                                         Дејан Фурјанпвић 
                                                                                                                              
Обрадиле: 
Маја Зечевић, дипл.правник 
Тања Вујачић, инг.грађ. 
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