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Одељење за грађевинске и комуналне послове Одсек за грађевинске послове Управе градске 
општине Младеновац решавајући по захтеву бр. ROP-MLA-22775-CPI-2/2019 од 07.10.2019. године, 
који је поднелo ЈП "Србијагас" Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 12, преко пуномоћника 
Александра Вучића, запосленог у ЈП "Србијагас", кроз ЦИС Агенције за привредне регистре, 
Београд, ул. Бранкова бр. 25, за изградњу дистрибутивне гасоводне мреже ДГМ "Кораћица, Мала 
Врбица, Амерић" на  територији КО Кораћица, КО Велика Иванча, КО Амерић и КО Мала Врбица у 
ГО Младеновац, на основу члана 8д, 8ђ и 135. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 
72/09, 81/09-исправка, 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), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем ("Сл. гласаник РС" број 68/19), чл. 50.-58.  Правилника о садржини, начину и поступку израде 
и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Сл. гласник 
РС", бр. 72/18), чл. 136. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/16), члана 77. 
став 1. тачка 6. Статута града Београда ("Сл. лист града Београда", бр. 39/2008, 6/2010 и 23/2013 и 
"Сл. гласник РС", бр. 7/16-одлука УС и "Сл. лист града Београда", бр. 60/19), члана 11. Одлуке о 
организацији Управе градске општине Младеновац ("Сл. лист града Београда", бр. 111/16 и 49/18) 
доноси: 

      
 

Р  Е Ш  Е  Њ  Е 

о грађевинској дозволи  

 

1. ОДОБРАВА СЕ инвеститору ЈП "Србијагас" Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 12, 
изградња дистрибутивне гасоводне мреже ДГМ "Кораћица, Мала Врбица, Амерић" на  територији КО 
Кораћица, КО Велика Иванча, КО Амерић и КО Мала Врбица у ГО Младеновац (категорија "Г", 
класификациони број 222100) укупне дужине гасовода 58.300 m, од полиетиленских цеви пречника 
d40 mm  (дужина гасовода 22.165 m), d 63 (дужина гасовода 17.581 m),  d 90 mm (дужина гасовода 
8.640 m),  d 125 mm (дужина гасовода 8.012 m), d 180 mm (дужина гасовода 1.902 m),   максималног 
радног притиска до 4 bara, капацитета за дистрибуцију 2000m³/h ( ДГМ Амерић) и 3000m³/h ( ДГМ 
Кораћица), који се води подземно у појасу регулације постојећих саобраћајница. 

 
Планирана гасоводна мрежа се изводи преко следећих катастарских парцела: 
 к.п. бр. 161/1, 161/2, 161/3, 175, 224/2, 225/2, 228, 229, 234/1, 270/1, 270/2, 271, 276/1, 
276/2, 279/1, 279/3, 280/1, 868/5, 893/4, 893/5, 921, 924/6, 927/10, 927/11, 935, 943/6, 943/7, 
944/5, 952/2, 952/3, 958/1, 958/3, 969/3, 973, 974/2, 974/3, 1095, 1097/2, 1101, 1110/1, 1110/2, 
1116/1, 1117, 1118/1, 1118/2, 1170/1, 1171, 1177/1, 1178/2, 1406/6, 1751, 2009, 2038, 2225, 2270, 
2273/1, 2385, 2386, 2401/2, 2452/1, 2463, 2467/1, 2554, 2565/3, 2604/2, 2606/3, 2641/4, 2644/4, 
2644/9, 2674/1, 2675/2, 2676/1, 2676/2, 2677, 2679, 2680/1, 2680/2, 2680/3, 2686/1, 2686/2, 
2713/2, 2734, 2751/1, 2755, 2806, 2807, 2808/2, 2809/3, 2819/6, 2821, 2822, 2841, 2843/2, 2844, 
2847, 2962, 3022/1, 3039/2, 3060/1, 3060/3, 3091/1, 3091/9, 3093/6, 3094/1, 3094/3, 3099/1, 
3101/4, 3125/1, 3125/11, 3125/6, 3125/7, 3205/1, 3206/1, 3206/2, 3208/1, 3208/3, 3249, 3264/1, 
3264/2, 3265/1, 3265/2, 3266, 3267, 3268/1, 3268/2, 3269/1, 3274, 3275/1, 3278/1, 3314/4, 3356/1, 
3362/3, 3363/1, 3363/2, 3364, 3365, 3367/1, 3397/1, 3397/2, 3397/3, 3398/1, 3401/2, 3454, 3469, 



3475, 3537, 3553, 4090/3, 4096/2, 4096/7, 4096/8, 4096/9, 4103/1, 4103/3, 4105/2, 4214/1, 4215/2, 
4297/2, 4298/2, 4304/5, 4305/3, 4307/7, 4311/6, 4314/2, 4315/1, 4324/1, 4332, 4333, 4336/3, 
4337/1, 4337/2, 4338/1, 4339/1, 4344/1, 4349, 4352/1, 4352/2, 4353, 4355, 4356, 4357, 4558/2, 
4607, 4634/3, 4639, 4645, 4738/3, 4738/4, 4739, 4744/1, 4744/2, 4744/3, 4746/1, 4746/2, 4746/3, 
4748/1, 4748/3, 4749/1, 4749/2, 4751/2, 5039, 5040, 5041, 5044, 5048, 5050, 5051, 5053/1, 5053/3, 
5054, 5055, 5056/1, 5056/2, 5062, 5064, 5067, 5077, 5078, 5080, 5081, 5082, 5083, 5084, 5085/1, 
5086, 5089, 5090, 5091, 5094, 5096, 5100, 5101, 5102, 5103, 5106, 5109, 5111, 5113, 5126/2, 
5131/1, 5133, 5140, 5142, 5363/1 КО Кораћица   
 к.п. бр. 150, 151, 154, 155/1, 155/4, 160, 177, 185/1, 189, 298/2, 393/2, 472/1, 485/1, 485/2, 
488/5, 489/2, 489/6, 504/5, 528/3, 571/4, 572/2, 579/1, 581/2, 582/3, 583/2, 613/2, 614/2, 614/3, 
616/2, 652/4, 776/2, 788/1, 788/2, 788/3, 887/2, 931, 1126, 1127, 1152/2, 1156, 1157, 1160/1, 
1160/4, 1160/5, 1324/3, 1327/2, 1328/2, 1330, 1336, 1346/1, 1347, 1348/8, 1349/3, 1349/4, 1350, 
1351, 1365/2, 1381/3, 1382/4, 1393/3, 1395, 1777/3, 1777/4, 1777/6, 1777/7, 1777/8, 1780/8, 
1780/9, 1784/2, 1785/2, 1785/3, 1788, 1791/1, 1814/3, 1817, 1824/2, 1828, 1833/2, 1911, 1912/3, 
1913, 1914/1, 1914/4, 1920, 1932/2, 1937/1, 1937/2, 1938, 1950, 1952/3, 2024, 2048, 2049, 2054/3, 
2111/4, 2116/2, 2121/1, 2121/2, 2122, 2126/6, 2152/2, 2153, 2155, 2156, 2157/1, 2158, 2159/2, 
2160, 2167/1, 2167/2, 2168/2, 2168/3, 2169/5, 2171, 2175, 2184/4, 2187, 2239/2, 2339, 2342/1, 
2343/2, 2344, 2347/1, 2347/2, 2347/3, 2347/4, 2349/1, 2349/2, 2351/2, 2351/7, 2351/8, 2355, 
2356/1, 2356/3, 2356/6, 2356/7, 2356/9, 2364, 2365, 2366, 2368, 2371, 2378/1, 2378/2, 2383/7, 
2384, 2387, 2388, 2393/1, 2394, 2395, 2406 КО Амерић  
 к.п. бр. 9, 10, 45, 73/1, 108/1, 108/2, 112/3, 112/6, 121, 128, 129, 161/3, 161/4, 161/5, 275, 
280, 283/1, 289, 371/10, 434, 450/3, 458/6, 458/7, 495/7, 497/2, 499/2, 500/2, 532/1, 532/4, 532/5, 
532/6, 533/2, 536/1, 537/4, 538, 540, 541, 546/2, 551/4, 572, 573/3, 573/4, 574/3, 574/4, 576/5, 
577/1, 577/5, 676/3, 677/1, 677/2, 678/2, 679/1, 679/2, 679/3, 680, 681, 683/1, 684/1, 684/2, 684/3, 
689, 690/2 КО Мала Врбица  
 к.п. бр. 5356 КО Велика Иванча.  
 
2. Саставни део овог решења чини: 
-Локацијски услови бр. ROP-MLA-22775-LOC-1/2019 инт. бр. III-07-350-260/2019 oд 

 27.08.2019. године издати од Одељења за грађевинске и комуналне послове Одсек за 
 грађевинске послове Управе ГО Младеновац 

-Извод из пројекта и Пројекат за грађевинску дозволу бр. ПГД-Г-036/19 од септембра 2019. 
године, који је урађен у Предузећу за трговину и услуге "ПЕТ ПЛУС" Инжењеринг и 
консалтинг доо, Бирчанинова 4/14, Београд, одговорно лице Драган Петровић, дипл. маш. 
инж.  који садржи главну свеску коју је израдио главни пројектант Александар Вучић, 
дипл.маш. инж. са лиценцом бр. 330 О693 16, грађевински пројекат који је израдио одговорни 
пројектант Дејан Бајић, дипл. грађ. инж. са лиценцом бр. 310 1766 03 и машински пројекат 
који је израдио одговорни пројектант Петар Пераћ, дипл.маш. инж. са лиценцом бр. 330 0062 
03 
-Елаборат заштите путне инфраструктуре од септембра 2019. године који је урађен у 
Предузећу за трговину и услуге "ПЕТ ПЛУС" Инжењеринг и консалтинг доо, Бирчанинова 
4/14, Београд одговорни пројектант Дејан Бајић, дипл. грађ. инж. са лиценцом бр. 310 1766 03  
-Елаборат заштите од пожара од септембра 2019. године који је урађен у Предузећу за 
трговину и услуге "ПЕТ ПЛУС" Инжењеринг и консалтинг доо, Бирчанинова 4/14, Београд 
одговорни пројектант Благоје Стојковић, дипл. инж. ел. број уверења МУП-а 07 број 152-
325/13 и 
-Елаборат о геотехничким условима изградње бр. ГЕ 443-1/19 од септембра 2019. године  који 
је урађен у Привредном друштву за геолошка, геотехничка истраживања консалинг и 
инжењеринг "ГЕОБАЛКАН" доо Нови Београд, ул. Др. Ивана Рибара бр. 185/1, који је 
израдио одговорни пројектант Добрица Дамњановић, дипл. инж.геол. са лиценцом бр. 391 
М234 13 
-Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу бр. 16-09-1/19 од 16.09.2019. године 
извршена у "PROKONING-MGE" доо Нови Београд, Антифашистичке борбе 30/42, одговорно 
лице Марко Николић, дипл. маш. инж., вршиоци техничке контроле: грађевинског пројекта 



Драган Аксић, дипл. инж. грађ. са лиценцом бр. 314 7887 04 и машинског пројекта Марко 
Николић, дипл. маш. инж. са лиценцом бр. 330 Р578 17 
 
3. Грађевинска дозвола престаје да важи ако се не изврши пријава радова у року од 3 године 

од дана правноснажности решења којим је издата грађевинска дозвола, у складу са ставом 1. члана  
140. Закона о планирању и изградњи.  

4. Инвеститор је дужан да органу који је издао решење о грађевинској дозволи поднесе 
пријаву радова пре почетка извођења радова.  

5. Радови из тачке 1. овог Решења се морају извести сагласно важећим законским прописима, 
нормативима и стандардима, чија је примена обавезна при извођењу ове врсте радова. 

 
6. Предрачунска вредност радова без ПДВ-а износи 185.759.860,00 динара. 
 
7. Обавезује се инвеститор да прибави енергетску дозволу од надлежног органа и сагласност 

на пројекте за извођење од МУП-а, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у 
Београду за предметни објекат до подношења захтева за употребну дозволу. 

 
8. Објекат ће моћи да се користи по претходно прибављеној употребној дозволи, на основу 

члана 158. Закона о планирању и изградњи. 
 
9. За објекте комуналне и друге инфраструктуре не обрачунава се допринос за уређивање 

грађевинског земљишта  у складу са чл. 97. ст. 8. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", 
бр. 72/09, 81/09-исправка, 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 у складу са чл. 11. Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта ("Сл лист града Београда, број 2/15, 16/15, 74/15, 36/17, 50/18 и 118/18). 

 
10. У случају штете настале као последица примене техничке документације, на основу које је 

издато ово Решење, за коју се накнадно утврди да није у складу са прописима и правилима струке, за 
штету солидарно одговарају пројектант који је израдио и потписао техничку документацију, вршилац 
техничке контроле и инвеститор, у складу са чл. 8ђ. став 9. Закона о планирању и изградњи ("Сл. 
гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 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).  
 
 
            О б р а з л о ж е њ е  
 

ЈП "Србијагас" Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 12, преко пуномоћника Александра 
Вучића, запосленог у ЈП "Србијагас", кроз ЦИС Агенције за привредне регистре, Београд, ул. 
Бранкова бр. 25, поднело је захтев бр. ROP-MLA-22775-CPI-2/2019 од 07.10.2019. године за издавање 
грађевинске дозволе за изградњу дистрибутивне гасоводне мреже ДГМ "Кораћица, Мала Врбица, 
Амерић" на  територији КО Кораћица, КО Велика Иванча, КО Амерић и КО Мала Врбица у ГО 
Младеновац (категорија "Г", класификациони број 222100). 

 
Уз захтев инвеститор је  поднео следећу докуметацију:  
-Извод из пројекта и Пројекат за грађевинску дозволу бр. ПГД-Г-036/19 од септембра 2019. 
године, који је урађен у Предузећу за трговину и услуге "ПЕТ ПЛУС" Инжењеринг и 
консалтинг доо, Бирчанинова 4/14, Београд, одговорно лице Драган Петровић, дипл. маш. 
инж.  који садржи главну свеску коју је израдио главни пројектант Александар Вучић, 
дипл.маш. инж. са лиценцом бр. 330 О693 16, грађевински пројекат који је израдио одговорни 
пројектант Дејан Бајић, дипл. грађ. инж. са лиценцом бр. 310 1766 03 и машински пројекат 
који је израдио одговорни пројектант Петар Пераћ, дипл.маш. инж. са лиценцом бр. 330 0062 
03 



-Елаборат заштите путне инфраструктуре од септембра 2019. године који је урађен у 
Предузећу за трговину и услуге "ПЕТ ПЛУС" Инжењеринг и консалтинг доо, Бирчанинова 
4/14, Београд одговорни пројектант Дејан Бајић, дипл. грађ. инж. са лиценцом бр. 310 1766 03  
-Елаборат заштите од пожара од јула 2019. године који је урађен у Предузећу за трговину и 
услуге "ПЕТ ПЛУС" Инжењеринг и консалтинг доо, Бирчанинова 4/14, Београд одговорни 
пројектант Благоје Стојковић, дипл. инж. ел. број уверења МУП-а 07 број 152-325/13 и 
-Елаборат о геотехничким условима изградње бр. ГЕ 418-2/19 од септембра 2019. године  који 
је урађен у Привредном друштву за геолошка, геотехничка истраживања консалинг и 
инжењеринг "ГЕОБАЛКАН" доо Нови Београд, ул. Др. Ивана Рибара бр. 185/1, који је 
израдио одговорни пројектант Добрица Дамњановић, дипл. инж.геол. са лиценцом бр. 391 
М234 13 
-Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу бр. 16-09-1/19 од 16.09.2019. године 
извршена у "PROKONING-MGE" доо Нови Београд, Антифашистичке борбе 30/42, одговорно 
лице Марко Николић, дипл. маш. инж., вршиоци техничке контроле: грађевинског пројекта 
Драган Аксић, дипл. инж. грађ. са лиценцом бр. 314 7887 04 и машинског пројекта Марко 
Николић, дипл. маш. инж. са лиценцом бр. 330 Р578 17 
- Катастарско-топографски план будуће трасе гасоводне мреже ДГМ "Кораћица, Мала 
Врбица, Амерић" израђен у "GEO TEAM FUTURE" Иван Чупић, пр Смедеревска Паланка, ул. 
Вука Караџића бр.24, одговорни пројектант геодетских пројеката Никола Дерманов, дипл. 
инж. геодезије, број лиценце 372 А627 04    
- Овлашћење 
-  Доказ о уплати лок. административне таксе за подношење захтева у износу од 320 динара и 
за издавање решења у изосу од 530 динара, реп. адм таксе за издавање решења у износу од 
5630 динара и накнаде за ЦЕОП у износу од 5000 динара. 
 
Поступајући у складу са одредбама члана 17. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС" број 68/19) ово Одељење је проверило испуњеност 
формалних услова за поступање по захтеву и утврдило да су испуњени сви формални услови. 

 
Увидом у документацију која је приложена уз захтев као и докуменатцију коју је ово 

Одељење прибавило по службеној дужности и у коју је извршен увид, утврђено је: 
-       Да се ЈП "Србијагас" Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 12, обратило захтевом бр. ROP-

MLA-22775-CPI-2/2019 од 07.10.2019. године, који је поднет кроз Централни 
информациони систем (ЦИС) Агенције за привредне регистре, Београд, Бранкова 25, 
преко пуномоћника Александра Вучића, запосленог у ЈП "Србијагас", за издавање 
Решења о грађевинској дозволи за изградњу дистрибутивне гасоводне мреже ДГМ 
"Кораћица, Мала Врбица, Амерић" на  територији КО Кораћица, КО Велика Иванча, КО 
Амерић и КО Мала Врбица у ГО Младеновац (категорија "Г", класификациони број 
222100) укупне дужине гасовода 58.300 m, од полиeтиленских цеви пречника d 40 mm 
(дужина гасовода 22.165 m), d 63mm (дужина гасовода 17.581 m),  d 90 mm (дужина 
гасовода 8.640 m),  d 125mm (дужина гасовода 8.012 m), d 180mm (дужина гасовода 1.902 
m),   максималног радног притиска до 4 bara, који се води подземно у појасу регулације 
постојећих саобраћајница;  

-      Да је уз захтев приложена комплетна документација прописана одредбама члана 16. став 
2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. 
гласник РС" број 68/19), односно извод из пројекта и пројекат за грађевинску дозволу, 
израђени у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације и 
доказ о уплати административне таксе за подношење захтева и доношење решења о 
грађевинској дозволи и накнаде за Централну евиденцију; 

- Да ЈП "Србијагас" није у обавези да се обрати захтевом Секретаријату за заштиту животне 
средине Градске управе града Београда за давање мишљења о потреби покретања 
поступка процене утицаја на животну средину пројекта изградње дистрибутивне 
гасоводне мреже "Кораћица, Мала Врбица, Амерић" на  територији КО Кораћица, КО 
Велика Иванча, КО Амерић и КО Мала Врбица у ГО Младеновац за коју су прибављени 
локацијски услови број ROP-MLA-22775-LOC-1/2019 инт. бр. III-07-350-260/2019 oд 



27.08.2019. године издати од Одељења за грађевинске и комуналне послове Одсек за 
грађевинске послове Управе ГО Младеновац, обзиром да је пројектом предвиђена  
изградња гасовода пречника већег од 150 mm ( у конкретном случају гасовода пречника 
180 mm) мања од  10 km ( у конкретном случају 1,902 km),   

- Да је уз захтев за издавање грађевинске дозволе приложен и геодетски снимак постојећег 
стања на катастарској подлози, израђен у "GEO TEAM FUTURE" Иван Чупић, пр 
Смедеревска Паланка, ул. Вука Караџића бр.24, одговорни пројектант геодетских 
пројеката Никола Дерманов, дипл. инж. геодезије, број лиценце 372 А627 04    

- Да су подаци наведени у изводу из пројекта у складу са издатим локацијским условима; 
- Да у складу са чл.135 став 5. Закона о планирању и изградњи за изградњу комуналне 

инфраструктуре у регулацији постојеће саобраћајнице, у складу са фактичким стањем на 
терену, не доставља се доказ о одговарајућем праву на земљишту, односно објекту, 

- Да је у Пројекту за грађевинску дозволу наведена предрачунска вредност објекта у износу 
од 185.759.860,00 динара (без ПДВ-а); 

- Да је Обрачуном доприноса за уређивање грађевинског земљишта за издавање решења за 
изградњу дистрибутивне гасоводне мреже притиска до 4 bara, ДГМ "Кораћица, Мала 
Врбица, Амерић" на територији КО Кораћица, КО Велика Иванча, КО Амерић и КО Мала 
Врбица у ГО Младеновац  ( категорија "Г", класификациони број 222100) који је издала 
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП - Сектор за грађевинско 
земљиште бр. 54542/6-03 од 10.10.2019.године, констатовано да се допринос за уређивање 
грађевинског земљишта  не обрачунава за објекте комуналне и друге инфраструктуре у 
складу са чл. 11. Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта 
("Сл лист града Београда, број 2/15, 16/15, 74/15, 36/17, 50/18 и 118/18). 
 

Одредбама члана 140. став 1. Закона о планирању и изградњи прописано је да грађевинска 
дозвола престаје да важи ако се не изврши пријава радова у року од три године од дана 
правноснажности решења којим је издата грађевинска дозвола.  

Одредбама члана 148. став 1. Закона о планирању и изградњи прописано је да инвеститор 
подноси пријаву радова органу који је издао грађевинску дозволу пре почетка извођења радова. 

 Одредбама члана 152. став 2. Закона о планирању и изградњи прописано је да извођач радова 
подноси органу који је издао грађевинску дозволу изјаву о завршетку израде темеља и о завршетку 
објекта у конструктивном смислу.  

Обавезује се инвеститор да прибави енергетску дозволу од надлежног органа и сагласност на 
пројекте за извођење од МУП-а, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у 
Београду за предметни објекат до подношења захтева за употребну дозволу. 

Одредбама члана 158. став 1. Закона о планирању и изградњи је прописано да објекат за који 
је у складу са овим законом предвиђено издавање грађевинске дозволе може да се користи по 
претходно прибављеној употребној дозволи. 

Одредбама члана 8ђ. став 9. Закона о планирању и изградњи прописано је да у случају штете 
настале као последица примене техничке документације, на основу које је издата грађевинска 
дозвола, за коју се накнадно утврди да није у складу са прописима и правилима струке, за штету 
солидарно одговарају пројектант који је израдио и потписао техничку документацију, вршилац 
техничке контроле и инвеститор. 

На основу свега наведеног, а у складу са  чл. 8д., 8ђ., 134. став 2., 135., 136. и 148. Закона о 
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 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), чл.16. - 22. Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", бр. 68/19), чл. 
50. - 57. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС", бр. 72/18), чл. 136. Закона о општем 
управном поступку (''Сл. гласник РС'', бр. 18/16), чл. 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“ бр. 60/19) и чл. 11. Одлуке о организацији Управе градске општине Младеновац ("Сл. лист 
града Београда", бр. 111/16 и 49/18), овај орган је одлучио као у диспозитиву овог решења.    

 



УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се уложити жалба 
Градској управи града Београда, Секретаријату за инспекцијске послове-Сектор за другостепени 
управни поступак из грађевинске области, Одељење за другостепени управни поступак из 
грађевинске области II, Београд, ул. 27. марта 43-45, у року од 8 дана.  

 
Жалба се предаје електронским путем преко АПР-а, са извршеном уплатом на име 

административне таксе по тар.бр. 6. Закона о републичким административним таксама (“Сл.гласник 
РС”, бр. 43/2003, 51/2003-испр., 61/2005, 101/05 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - 
усклађени дин. изн., 55/2012-усклaђени дин. изн., 93/12, 47/13-усклађени дин. изн., 65/13- др. закон, 
57/14-ускл.дин.износ , 45/15-ускл.дин.изн., 83/15, 112/15, 50/2016-усклађени дин.изн., 61/2017- 
усклађени дин.изн, 113/17, 3/18-испр., 50/18-усклађени дин.изн., 95/18 и 38/19-усклађени дин. изн.) у 
износу од 480,00 динара у корист рачуна број 840-742221843-57 бр. модела 97, поз. на бр. 82-070 реп. 
админ. такса.  

 
Такса за израду решења за објекте категорије Г у износу од 5630,00 динара по тар.бр. 165. 

тачка 4. Закона о реп. административним таксама (“Сл.гласник РС”, бр. 43/2003, 51/2003-испр., 
61/2005, 101/05 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012-усклaђени 
дин. изн., 93/12, 47/13-усклађени дин. изн., 65/13- др. закон, 57/14-ускл.дин.износ , 45/15-
ускл.дин.изн., 83/15, 112/15, 50/2016-усклађени дин.изн., 61/2017- усклађени дин.изн, 113/17, 3/18-
испр., 50/18-усклађени дин.изн. 95/18 и 38/19-усклађени дин. изн) уплаћена је у корист рач.бр. 840-
742221843-57 поз.на бр. 97-82-070 Републичке админстративне таксе, лок. адм. такса за подношење 
захтева у износу од 320,00 динара и за издавање решења у износу од 530,00 динара  као и накнада за 
ЦЕОП у износу од 5000,00 динара.  

 
 Решење доставити:  

-          Подносиоцу захтева, 
-          Грађевинској инспекцији  
-          Имаоцима јавних овлашћења и 
-          на објаву на сајту ГО Младеновац, www.mladenovac.gov.rs 
    

                                
                                                 НАЧЕЛНИК 
                                       Златко Рогић, дипл. правник 

   


