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 Одељење за грађевинске и комуналне послове Управе градске општине Младеновац, решавајући по 
захтеву бр. ROP-MLA-13214-CPI-2/2019  (интерни број III-07-351-492/19) од 12.08.2019. године, који je 
поднелo  ЈП "Србијагас" Н ови Сад, ул. Народног фронта бр. 12 преко пуномоћника Вучић Александра  
запослен у ЈП  "Србијагас", Нови Сад, кроз ЦИС-Агенције за привредне регистре, Београд, ул. Бранкова 
бр.25, за издавање грађевинске дозволе за изградњу дистрибутивне гасоводне мреже притиска до 4 bara, 
ДГМ "Велика Иванча, Пружатовац, Црквине, Марковац" на територији КО Велика Иванча, КО 
Пружатовац, КО Марковац и КО Јагњило у градској општини Младеновац ( категорија "Г", 
класификациони број 222100),  на основу члана 135.-140. и члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи ("Сл. 
гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14,145/14, 
83/18, 31/17, 37/19- Др.закон), члана 16-23. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем ("Сл. гласник РС", бр. 113/15,96/16, 120/17), члана 7. Правилника о класификацији 
објеката ("Сл. гласник РС", бр. 22/15), члана 136. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС" 
бр. 18/16), члана 77. Статута града Београда ("Сл. лист града Београда", бр. 39/2008, 6/2010, 23/2013 и "Сл. 
гласник РС", бр. 7/16-одлука УС и "Сл. лист града Београда", број 60/19), члана 11. Одлуке о организацији 
Управе градске општине Младеновац ("Сл. лист града Београда", бр. 111/16 и 49/18) доноси следеће:  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-MLA-13214-CPI-2/2019  (интерни број III-07-351-492/19), који је 
поднелo ЈП "Србијагас" Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 12, за издавање грађевинске дозволе за 
изградњу дистрибутивне гасоводне мреже притиска до 4 bara, ДГМ "Велика Иванча, Пружатовац, 
Црквине, Марковац" на територији КО Велика Иванча, КО Пружатовац, КО Марковац и КО Јагњило у 
градској општини Младеновац ( категорија "Г", класификациони број 222100) - јер нису испуњени 
формални услови за даље поступање по захтеву. 
  
 Овај Закључак ће бити објављен  на интернет сајту ГО Младеновац: www.mladenovac.gov.rs. у 
складу са чланом 8ђ. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 
121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/17, 37/19- Др.закон). 
 

   О б р а з л о ж е њ е      
 
Дана 12.08.2019. године у поступку обједињене процедуре на основу чл. 135. -140. Закона о 

планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-
УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19- Др. закон) и чл. 16. -23. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", бр. 113/15, 96/16, 120/17), кроз 
ЦИС- Агенције за привредне регистре, Београд, ул. Бранкова бр.25 покренут је поступак по захтеву 
заведеним под бројем ROP-MLA-13214-CPI-2/2019, инт. бр. III-07-351-492/19, који је поднело ЈП 
"Србијагас" Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 12, преко пуномоћника Вучић Александра  запослен у ЈП  
"Србијагас", Нови Сад,  за издавање грађевинске дозволе за изградњу дистрибутивне гасоводне мреже 
притиска до 4 bara, ДГМ "Велика Иванча, Пружатовац, Црквине, Марковац" на територији КО Велика 
Иванча, КО Пружатовац, КО Марковац и КО Јагњило у градској општини Младеновац ( категорија "Г", 
класификациони број 222100). 

 
Овај орган је у поступку провере испуњености формалних услова на основу чл. 16.-23. Правилника 

о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", бр. 113/15, 96/16, 
120/17), након извршеног увида у приложену документацију утврдио да је приложено следеће: 

 
- Локацијски услови број ROP-MLA-13214-LOC-1/1019 (интерни број III-07-350-159/2019) од 

 04.07.2019.год. издати од стране овог Одељења; 



- Услови за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија са овереним 
 ситуационим планом, МУП-а, Сектор за вандредне ситуације у Београда, 09/7 број 217.2-70/19 од 
 24.06.2019.год; 

- Услови  у погледу мера заштите од пожара и експлозија, МУП-а, Сектор за вандредне ситуације у 
 Београда, 09/7 број 217-376/2019 од 21.06.2019.год; 

- Водни услови ЈВП "Србијаводе" Београд, Водопривредни центар "Морава", Ниш број 6215/1 од 
 26.06.2019.год; 

- Услови за пројектовање ЈП "Путеви Србије" број ДК-594 од 20.06.2019.год; 
- Обавештење од ЈКП "Београдске електране", Београд, број IV-2597/2 од 11.06.2019.год; 
- Услова од "Телеком Србија", Предузеће за телекомуникације а.д. Београд, број 276395/2/2019 од 

 24.06.2019.год; 
-Технички услови од "ЕПС Дистрибуција",Београд, број ЕМ-124/19 од 19.06.2019.гдо. 

 - Услови од ЈКП "Младеновац", Младеновац, од 18.06.2019.год; 
- Решење о утврђивању мера и услова заштите животне средине Секретаријата за заштиту животне 

 средине Градске управе града Београда, број 501.2-122/2019 од 25.06.2019.год; 
- Машински пројекат, број ПГД -Г-034/19-6, јули 2019.год. израђен и оверен од стране "ПЕТ  

 ПЛУС" Инжењеринг и консалтинг доо Бео град, ул. Бирчанинова 4а/14, одговорно  лице Драган 
 Петровић, дипл. маш. инж., главни пројектант Петар М. Перић, дипл. маш. инж. број лиценце  
  330 0062 03;  

-Елаборат заштите путне инфрастуктуре, број ПГД -Г-034/19-ЕПИ јули 2019.год. израђен и 
 оверен  од стране "ПЕТ  ПЛУС" Инжењеринг и консалтинг доо Београд, ул. Бирчанинова 4а/14, 
 одговорно  лице  Драган  Петровић, дипл. маш. инж., одговорни пројектант Дејан С. Бајић, дипл. 
 инж. грађ. број лиценце  310 1766 03; 

- Елаборат заштите од пожара, број ПГД -Г-034/19-ПП,  јули 2019.год. израђен и оверен од 
 стране "ПЕТ ПЛУС" Инжењеринг и консалтинг доо Београд, ул. Бирчанинова 4а/14, 
 одговорно  лице   пројектанта Драган  Петровић, дипл. маш. инж., овлашћено лице  Благоје 
 Стојковић, дипл. ел. инж. број лиценце  350 3810 03; 

-Пројекат за грађевинску дозволи,  број ПГД-Г-034/19-2, јули 2019.год. израђен и оверен 
 од стране "ПЕТ ПЛУС" Инжењеринг и консалтинг доо Београд, ул. Бирчанинова 4а/14, 
 одговорно  лице  Драган  Петровић, дипл. маш. инж., одговорни пројектант Дејан С. Бајић, дипл. 
 инж. грађ. број лиценце  310 1766 03; 
 - Извод из пројекта са главном свеском техничке документације, број ПГД- Г-034/19 израђен и 
 оверен од стране "ПЕТ  ПЛУС" Инжењеринг и консалтинг доо Бео град, ул. Бирчанинова 4а/14, 
 које садржи главну свеску и пројекат трасе гасовода, главни пројектант Александар Вучић, дипл. 
 маш. инж број лиценце ИКС 330 069316, одговорно  лице  Драган Петровић, дипл. маш.  инж; 

-Извештај о извршеној техничкој контроли пројекта за грађевинску дозволу бр. 08-08-1/19 од  
 08.08.2019. године извршен од стране  "PROKONING -MGE doo Београд ул. Антифашистичке 
 борбе број 30/42  Нови Београд, одговорно лице Драган С. Алексић, дипл. ин. грађ. са 
 лиценцом број  314 7887 04; 

-Пуномоћје;  
-Доказ о уплати реп. административне таксе за подношење захтева у износу од 320 динара, за 

 издавање решења у износу од 530 динара  и 6.630.00дин и накнаду за ЦЕОП у износу од 5000 
 динара.   
  
 На основу чл. 135. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-
УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- Др. закон) 
грађевинска дозвола се издаје инвеститору који уз захтев за издавање грађевинске дозволе достави 
пројекат за грађевинску дозволу, има одговарајуће право на земљишту или објекту и који је доставио 
доказе прописане подзаконским актом којим се ближе уређује садржина и начин издавања грађевинске 
дозволе и платио одговарајуће административне таксе. Саставни део захтева је и  извод из пројекта за 
издавање грађевинске дозволе потписан и оверен печатом личне лиценце од стране главног пројектанта. 
 Чланом 3. став 1. и 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем ("Сл. гласник РС", бр. 113/1, 96/16, 120/17) прописано је да се обједињена процедура, односно 
одређене фазе обједињене процедуре покрећу пред надлежним органом попуњавањем одговарајућег 
захтева, односно пријаве кроз ЦИС, који се потписује квалификованим електронским потписом, те да сва 
акта која доносе, односно размењују, надлежни орган и имаоци јавних овлашћења у обједињеној 
процедури и/или ради употребе у тој процедури, као и други документи које подносилац захтева, 
надлежни орган и имаоци јавних овлашћења достављају у обједињеној процедури, достављају у форми 
електронског документа, у pdf формату, потписаном квалификованим електронским потписом. 



 
 Чланом 16. наведеног Правилника прописано је да се поступак за издавање грађевинске дозволе 
покреће подношењем захтева надлежном органу кроз ЦИС, те да се уз захтев прилаже: 1) извод из пројекта 
за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке 
документације; 2) пројекат за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује 
садржина техничке документације; 3) доказ о уплаћеној административној такси за подношење захтева и 
доношење решења о грађевинској дозволи и накнади за Централну евиденцију.  
 
 По пријему захтева за издавање грађевинске дозволе у складу са чланом 17. Правилника надлежни 
орган проверава испуњеност формалних услова за поступање по том захтеву, односно проверава да ли је:  
 1) надлежан за поступање по захтеву;  
 2) као подносилац захтева означен инвеститор, односно један од суинвеститора или 
 финансијер;  
 3) захтев поднет у прописаној форми и да ли садржи све прописане податке;  
 4) уз захтев приложена сва документација прописана Законом и подзаконским актима донетим 
 на основу Закона;  
 5) уз захтев приложен доказ о уплати прописаних такси и накнаде. 
 
 Надлежни орган проверава и да ли су подаци наведени у изводу из пројекта, који је саставни део 
захтева за издавање грађевинске дозволе, у складу са издатим локацијскм условима, при чему се проверава 
усклађеност са идејним решењем само у погледу елемената битних за утврђивање локацијских услова, 
односно услова за пројектовање и прикључење (у зависности од врсте објекта, односно радова нпр: 
намена, БРГП, габарит, хоризонтална и вертикална регулација, положај на парцели, приступ парцели, број 
функционалних јединица, капацитети и начин прикључења на комуналну и другу инфраструктуру и сл.).  
 
 Одредбама члана 18. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем ("Сл. гласник РС" бр. 113/15, 96/16, 120/17), прописано је да ако се утврди да нису испуњени услови 
из наведеног правилника, надлежни орган захтев за одбацује закључком уз навођење свих недостатака. 
 

Увидом у приложену документацију утврђено је да подносилац захтева није доставио сву тражену 
документацију у смислу члана 135. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- Др.закон), 
односно да није приложен:  

 
- доказ да је покренут поступак прибавања сагласности на студију  процене утицаја на 

 животну средину, односно одлуке да није потребна изграда те студије. 
 

па самим тим не испуњава формалне услове у смислу члана 8ђ. став 2. Закона о планирању и изградњи  и 
чл. 18. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС" 
број 113/15, 96/16, 120/17).  
 

На основу наведених чињеница које су утврђене у току поступка, а у складу са горе цитираним 
одредбама, а како нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву јер није достављена сва 
тражену документацију у смислу члана 135. Закона о планирању и изградњи, Одељење је примењујући 
члан 8. и члан 8ђ. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 
121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон) и чл. 18. Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС" број 113/15, 96/16 и 
120/17), донело одлуку као у диспозитиву закључка. 

 
  
Поука о правном средству:  
 

Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашени захтев Одељењу 
за грађевинске и комуналне послове  Управе градске општине Младеновац најкасније у року од 30 дана од 
дана објављивања овог решења, не доставља поново документацију нити плаћа административну таксу и 
друге накнаде које је већ доставио, односно платио у поступку у коме је решење донето, у складу са 
одредбама члана 8ђ. став 7. Закона о планирању и изградњи и члана 8. став 6. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем.  

 



 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 за подношење захтева, односно накнаде за Централну евиденцију.  
 

Ако уз усаглашени захтев подносилац достави измењен документ у односу на документ који је већ 
доставио уз одбачени захтев, надлежни орган ће поступати по том измењеном документу. Ако због 
измењеног документа наступи додатни формални недостатак који је разлог за одбацивање захтева, 
подносилац не може поново користити право из става 6. чл. 8. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем.  
 
 Против овог решења може се изјавити приговор  Већу градске општине Младеновац у року од 3 
дана од дана достављања.  

 
 

 Приговор  се подноси електронским путем преко Агенције за привредне регистре, Београд ул. 
Бранкова број 25 са  уплаћеном таксом у износу од 466,00 динара по тар. бр. 7. Одлуке о локалним 
административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 67/17 ). 
 
 
 Доставити: 

- Подносиоцу захтева, 
- надлежној Служби ради објављивања и 
- Архиви 
 

                                НАЧЕЛНИК 
                      Златко Рогић, дипл. правник 
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