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Б е о г р а д 

             Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, 

Сектор за издавање локацијских услова и грађевинске послове у поступку обједињене 

процедуре, Oдељење за издавање грађевинске дозволе у поступку обједињене процедуре, 

поступајући по усаглашеном  захтеву инвеститора „КОNSTRUKTOR INŽENJERING “ 

д.о.о. Билећа, пословница Нови Сад, ул. Бранка Бајића број 82 и Верољуба Јанковића из 

Београда, ул.Крижанићева број 36, поднетом преко пуномоћника Маје Милошевић из 

Београда, ул. Димитрија Туцовића број 66, за издавање грађевинске дозволе за изградњу 

угаоног двострано узиданог стамбено-пословног објекта спратности По+Су+П+4+Пс, на 

катастарској парцели број 10909/1 КО Звездара, у Београду, угао улица Руђера 

Бошковића и Ивана Градника, на основу члана 8ђ, члана 134. став 2. и чл. 135. Закона о 

планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 

50/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19), члана 54. Закона о изменама и допунама 

Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ број 9/2020-3), чл. 17. и 18. Правилника 

о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 

68/19), чл. 41. Одлуке о градској управи града Београда (''Сл. лист града Београда'' бр. 

126/16, 2/17...85/19) и члана 136. Закона о општем управном поступку  („Службени 

гласник РС“, бр. 18/2016) издаје се: 

 

           Г Р А Ђ Е В И Н С К А  Д О З В О Л А  

 

           ОДОБРАВА СЕ инвеститорима „KONSTRUKTOR INŽENJERING“ д.о.о. Билећа, 

пословница Нови Сад, ул. Бранка Бајића број 82 ПИБ 104082745 и Верољубу Јанковићу 

из Београда, ул. Крижанићева број 36, ЈМБГ 2809954710360 изградња угаоног двострано 

узиданог стамбено-пословног објекта, спратности По+Су+П+4+Пс, категорије “В“ на кат. 

парц. бр.10909/1 КО Звездара, површине парцеле 1076м², у Београду, угао улица Руђера 

Бошковића и Ивана Градника, са 51 (педесетједном) стамбеном јединицом, 2(два) локала 

и 54 (педесетчетири) паркинг места у подземним етажама објекта, подруму и сутерену 43 

(четрдесеттри) паркинг места а на отвореном простору 11 (једанаест) паркинг места, 

укупне бруто површине oбјекта 5179,00м2, од чега је 3.712,00 м2  надземна бруто 

површина објекта. Колски и пешачки прилаз парцели остварен је из улице Руђера 

Bошковића и Ивана Градника а преко кат.парцеле бр.10909/3 КО Звездара издвојене за 

јавну намену.Предрачунска вредност радова износи  101.095.278,70 динара. 

 
          Саставни део грађевинске дозволе је Пројекат за грађевинску дозволу са техничком 
контролом бр. 210/19 од 15.11.2019. године, извршеном од стране вршиоца техничке 
контроле „ГОРЈАН “ д.о.о. из Београда, ул.Цвијићева број 40а, извршеном од стране AG 
INSTITUT д.о.о. из Новог Сада, Ул. Ђорђа Јовановића бр. 7/7 и бр. 02-182-XI/1 од 
15.11.2019. године, извршеном од стране вршиоца техничке контроле Института за 
заштиту на раду а.д. из Нoвoг Сaдa, Ул. Марка Миљанова бр. 9 и 9а. и Извод из пројекта 
од новембра 2019.године, потписан и оверен од стране главног пројектанта Маје 
Милошевић, дипл.инж.арх,лиценца број 300 Р124 16, одговорног лица пројектанта 
Невенe Латас, одговорног лица вршиоца техничке контроле Горјана Јовановића-
директора Драгомира Радовановића и др .Жељка Томића, усклађен са локацијским 

           



условима издатим од Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе 
града Београда под ROP-BGDU-14763-LOC-3/2019, Инт. IХ–15 број 350-1185/2019 од 
30.07. 2019. године. 
 

          Налаже се инвеститорима да пре почетка грађења, сходно чл. 136. Закона о 

планирању и изградњи, уклоне постојећи објекат на кат. парцели број 10909/1 КО 

Звездара и то: објекат  под редним бројем 3-породична стамбена зграда. 

 

          Грађевинска дозвола престаје да важи ако се не изврши пријава радова у року од 

три године од дана правоснажности решења којим је издата грађевинска дозвола. 

    Грађевинска дозвола престаје да важи ако се у року од пет година од дана 

правоснажности решења о грађевинској дозволи не изда употребна дозвола. 

          Утврђује се да су инвеститори дужни  да изврше уплату доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта за објекат из става 1. диспозитива овог решења, једнократно у 

износу од 25.313.911,00 динара, у року од 15 дана од дана обрачуна, а најкасније до 

12.03.2020.године. Уколико инвеститори не изврше уплату до 12.03.2020.године, 

обавезују се да најкасније пре подношења пријаве радова, уплате допринос за уређивање 

грађевинског земљишта за објекат из става 1. диспозитива овог решења, у износу 

валоризоване вредности на основу обрачуна испостављеног од стране Дирекције за 

грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП.  

             Инвеститoри су дужни да пре почетка извођења радова поднесу овом органу 

пријаву радова, са подацима и доказима прописаним чл. 148. Закона о планирању и 

изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 132/14 

145/14, 83/18, 31/19 и 37/19).   

 

                                                    О б р а з л о ж е њ е 

 

             Инвеститори „КОNSTRUKTOR INŽENJERING” д.о.о. Билећа, пословница Нови 

Сад, ул. Бранка Бајића број 82 и Верољуб Јанковић из Београда, ул. Крижанићева број 36, 

преко пуномоћника Маје Милошевић из Београда, ул. Димитрија Туцовића број 66, 

поднели су овом Секретаријату дана 27.01.2020.године, преко ЦИС-а, усаглашени захтев 

евидентиран под ROP-BGDU-14763-CPIН-6/2020, заведен на писарници овог Секретари- 

јата дана 28.01.2020. године под IX-18 бр.351-32/2020, за издавање грађевинске дозволе 

за изградњу угаоног двострано узиданог стамбено-пословног објекта спратности 

По+Су+П+4+Пс на катастарској  парцели број 10909/1 КО Звездара, у Београду, угао 

улица Руђера Бошковића и Ивана Градника.  

 

   Уз захтев за издавање грађевинске дозволе приложена је следећа документација, у 

електронској форми: 

 

- Извод из новембра 2019. године у pdf формату, и графички део извода у dwg у потписан 

од стране главног пројектанта – Маје Милошевић, дипл.инж.арх,  лиценца 300 Р124 16, 

оверен квалификованим електронским потписима одговорног лица пројектанта – Невене 

Латас и одговорног лица вршиоца техничке контроле – Горјана Јовановића – директора, 

Драгомира Радовановића и др. Жељка Томића.    

 

Техничка документација у pdf формату и графички делови у dwg, dwf и dwfx формату, 

чији је садржај: 

 
0 - Главна свеска, бр. 05-2019-ПГД-0 из новембра 2019. године, израђена од стране 
LATAS INŽENJERING д.o.o. из Новог Београда, Ул. Стојана Аралице бр. 105, потписана 
и оверена од стране главног пројектанта и Пројекта за грађевинску дозволу, са потврдом 
техничке контроле бр. 210/19 од 15.11.2019. године, извршеном од стране вршиоца 
техничке контроле – ''GORJAN'' д.о.о. из Београда, Ул. Цвијићева бр. 40А; бр. ТК 0308/19 
од 19.11.2019. године, извршеном од стране AG INSTITUT д.о.о. из Новог Сада, Ул. 
Ђорђа Јовановића бр. 7/7 и бр. 02-182-XI/1 од 15.11.2019. године, извршеном од стране 



вршиоца техничке контроле Института за заштиту на раду а.д. из Нoвoг Сaдa, Ул. Марка 
Миљанова бр. 9 и 9а. 
1 - Пројекат архитектуре, бр. 05-2019-ПГД-1 из новембра 2019. године, израђен од стране 
LATAS INŽENJERING д.o.o. из Новог Београда, Ул. Стојана Аралице бр. 105;  
1.1 - Пројекат архитектуре дистрибутивнe трансформаторске станице, бр. 05-2019-ПГД-2 
из новембра 2019. године, израђен од стране LATAS INŽENJERING д.o.o. из Новог 
Београда, Ул. Стојана Аралице бр. 105;  
2 - Пројекат конструкције, бр. 09/07/2019 ПГД из новембра 2019. године, израђен од 
стране Ранко Окука пр Инжењерске делатности и техничко саветовање DЕVЕТI 
DЕCЕМBАR из Сремске Каменице, Ул. кнеза Михаила бр. 25/6; 
3 -  Пројекат хидротехничких инсталација, бр. 07/2019  из новембра 2019. године, израђен 
од стране LATAS INŽENJERING д.o.o. из Новог Београда, Ул. Стојана Аралице бр. 105;  
4.1 - Пројекат електроенергетских инсталација, бр. ПГД 14/19-4 из 11. 2019. године, 
израђен од стране Агенције за пројектовање ЈС – ПРО Јован Сушић предузетник из 
Београда, Ул. Видиковачки венац бр. 25;  
5.1. - Пројекат телекомуникација и сигналних инсталација, бр. ПГД 14/19-5.1 из 11.2019. 
године, израђен од стране Агенције за пројектовање ЈС – ПРО Јован Сушић предузетник 
из Београда, Ул. Видиковачки венац бр. 25;  
5.2. – Пројекат инсталација дојаве пожара, бр. ПГД 14/19 -5.2  из 11.2019. године, израђен 
од стране ŠIPING  д.о.о. из Зeмунa, Ул. Драгана Ракића бр. 20Е;  
6/1 – Пројекат термотехничких инсталација, бр. 37 - ПГД/2019 из новембра 2019. године, 

израђен од стране Пројектни биро KONI term Ђокић Бранислав из Београда, Ул. краља 

Владимира бр. 55;  
6.2 – Пројекат машинских инсталација – стабилног система за одимљавање и 
вентилацију, бр. СП-15/19-01-ПГД-6.2 из новембра 2019. године, израђен од стране 
DELTA PREVING д.о.о. из Београда, Ул. Заплањска бр. 86; 
6.3 – Пројекат путничког лифта, бр. ПГД-Е46/16 из октобра 2019. године, израђен од  
стране LIFTPROJEKT Пројектни биро из Руменке, Ул. Кларе Фејеш Мире бр. 46;  
6.4 – Пројекат стабилне аутоматске инсталације за гашење пожара распршеном водом 
спринклерског типа, бр. СП-15/19-01-ПГД-6.4 из новембра 2019. године, израђен од 
стране DELTA PREVING д.о.о. из Београда, Ул. Заплањска бр. 86; 
10/1 – Пројекат припремних радова – Пројекат обезбеђења темељне јаме и суседних 
објеката стамбено-пословног објекта По+Су+П+4+Пк,  бр. 003/2019 ПГД из марта 2019. 
године, израђен од стране Ранко Окука ПР Инжењерске делатности и техничко 
саветовање DЕVЕТI DЕCЕМBАR из Сремске Каменице, Ул. кнеза Михаила бр. 25/6. 
Поред напред наведеног, приложени су одговарајући елаборати и документација у pdf 

формату и графички део елабората заштите од пожара у dwfx формату и то: 

- Елаборат о геотехничким условима изградње за потребе изградње стамбеног објекта на 

к.п. 10909/1 КО Звездара, бр. 707/19 из септембра 2019. године, израђен од стране 

GEOURB Group д.о.о. из Београда, Ул. Ватрослава Јагића бр. 14; 
- Елаборат заштите од пожара, бр. 410/19 из новембра 2019. године, израђен од стране M-
MERIJEN д.о.о. из Београда, Ул. Миријевски венац бр. 60 и 
- Елаборат енергетске ефикасности, бр. 05-2019-ПГД-3 из новембра 2019. године, израђен 
од стране LATAS INŽENJERING д.o.o. из Новог Београда, Ул. Стојана Аралице бр. 105.  
- Уговор о изградњи недостајуће комуналне инфраструктуре, закључен између уговорних 

страна: 1. Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. коју заступа 

директор Бранислав Поповић, дипл.инж.арх. и 2. КОНСТРУКТОР - ИНЖЕЊЕРИНГ 

д.о.о. из Билеће-Нови Сад, Ул. Јанка Чмелника бр. 19, Верољуб Јанкоивћ из Београда, Ул. 

Крижанићева бр. 36  и 3. БГ КОП ИНВЕСТ д.о.о. из Београда, Ул. Радомира Марковића 

бр. 36, Александар Јовановић из Београда, Ул. Гочка бр. 47/22 и Божидар Јовановић из 

Београда, Ул. мајке Кујунџић бр. 4,  заведен у Дирекцији под број: 69100/2-01 дана 

09.11.2017. године, а у вези регулисања међусобних обавеза уговорних страна поводом 

изградње недостајуће инфраструктуре - канализационе мреже за функционисање оба 

објекта, планираног стамбено-пословног објекта на кп 10909/1 КО Звездара и стамбеног 

објекта на кп 10910/1 КО Звездара;   

- Анекс I уз Уговор број 69100/2-01 од 09.11.2017. године,  закључен између уговорних 

страна: 1. Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. коју заступа 

директор Душица Анђелковић, дипл. политиколог и 2. I КОНСТРУКТОР - 

ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. из Билеће-Нови Сад, Ул. Јанка Чмелника бр. 19, Верољуб Јанкоивћ 

из Београда, Ул. Крижанићева бр. 36  и 3. II БГ КОП ИНВЕСТ д.о.о. из Београда, Ул. 

Радомира Марковића бр. 36, Александар Јовановић из Београда, Ул. Гочка бр. 47/22 и 



Божидар Јовановић из Београда, Ул. мајке Кујунџић бр. 4,  заведен у Дирекцији под број: 

55243/2-01 дана 15.10.2019. године, а у вези измени одредби Уговорa број 69100/2-01 од 

09.11.2017. године о изградњи недостајуће инфраструктуре - канализационе мреже 

неопходне за функционисање оба објекта Инвеститора под бр. I и под бр. II и то: будућег 

стамбено-пословног објекта на кп 10909/1 КО Звездара и стамбеног објекта на кп 10910/1 

КО Звездара;   

-Уговор о изградњи недостајућих електроенергетских објеката, деловодни број: 80.1.1.0.-

Д.08.02.-190127/2-2018, број: 23/11, 3781-1/18 од 19.10.2018. године, закључен између 

уговорних страна: Оператора дистрибутивног система ''ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд 

и инвеститора, заведен у ''ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд под бр. 190127/3-2018 дана 

07.11.2018. године и сагласност на локацију ТС 10/0,4 кВ, деловодни број: 80.1.1.0.-

Д.08.02.-221475/6-2018, број: 80110 АЂ од 18.09.2018. године, зведен у ''ЕПС 

Дистрибуција'' д.о.о. Београд под број: 221475/8-2018 дана 24.09.2018. године. 

- Анекс Уговора о изградњи недостајућих електроенергетских објеката, деловодни број 

ОДС: 80.1.1.0.-Д.08.02.-221624/1-2019, број: 80110, ЈД, 3781-3/18, број: 221624/1-2019 

УГП, закључен између уговорних страна: Оператора дистрибутивног система ''ЕПС 

Дистрибуција'' д.о.о. Београд и инвеститора, заведен у ''ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд 

под бр. 221624/3-19 дана 05.12.2019. године. 

-Уверење РГЗ-а СКН Звездара 02 број 952-3-441/2019 од 17.04.2019. године; 

-Сагласност Предузећа „AMG ASSOCIATION“ д.о.о. Београд, оверена код јавног 

бележника Србислава Цвејића из Београда, ул.Димитрија Туцовића 108 дана 23.10.2019. 

године под УОП-I:3587-2019; 

-Сагласност Јанковић Верољуба из Београда, оверена код јавног бележника Жарка 

Синђелића из Обреновца, дана 27.01.2020 под бројем УОП V 597-2020; 

- Пуномоћја  инвеститора за заступање у поступку издавања грађевинске дозволе ; 

-Доказ о уплати републичких административних такси и доказ о уплати накнаде за 

ЦЕОП;  

 

           Овај секретаријат је по службеној дужности прибавио Препис листа непокретности 

број 5370 КО Звездара број 952-04-230-2487/2020 од 21.02.2020. године, за кат парцелу 

10909/1 КО Звездара, Препис листа непокретности број 4234 КО Звездара број 952-04-

230-2487/2020 од 21.02.2020. године за кат.парцелу 10909/3 КО Звездара и обрачун 

доприноса за уређивање грађевинског земљишта у поступку добијања грађевинске 

дозволе за предметни објекат број 12148/6-03 од 27.02.2020. године од Дирекције за 

грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, ул. Његошева бр. 84. 

 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта обрачунат је од стране Дирекције 

за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, у складу са одредбама Одлуке о 

утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта (“Службени лист града 

Београда“, бр. 2/15 и 16/15, 74/15, 36/17, 50/18 и 118/18). Износ доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта обрачунат је у складу са одредбама  напред наведене Одлуке на 

следећи начин:  

 

ПЛАНИРАНИ ОБЈЕКАТ. 

 

Укупна бруто површина објекта                                                 5.178,61м2 

Укупна нето површина објекта                                                   4.365,26м2 

Укупна нето површина стамбене намене                                    2.861,50м2 

Укупна нето површина комерцијалне намене                                227,24м2 

Површина за коју се не плаћа допринос:                                    1.276,52м2 

-Подрум                                                                                              765,31м2 

-Сутерен                                                                                              511,21м2 

 (гараже  и техничке просторије у етажи подрума и сутерена са припадајућим 

комуникацијама) 

 

ПРИЗНАТА ПОВРШИНА: 

 



На основу Преписа листа непокретности број 5370 КО Звездара од 21.02.2020. године 

број 952-04-230-2478/2020, признаје се за објекат означен бројем 3 по решењу о 

озакоњењу објеката за породични стамбени објекат спратности П+1+Пк, нето површине 

од 524,52м2. 

 

Просечна цена стана новоградње:        212.334,00 дин/м2 

 Зона локације:                                        III 

 Коефицијент зоне:                                 0,0742 

 Коефицијент намене: 

 -стамбена                                               1,00 

  -комерцијална                                       1,50 

 

Износ доприноса на дан            26.02.2020.године: 

Стамбена намена                        15.755,18 дин/м2 

-комерцијална намена                23.632,77дин/м2 

 

На основу достављене документације обрачун доприноса за уређивање грађевинског 

земљишта на дан 26.02.2020. године износи: 

 

Стамбена намена : 

2.336,98м2 (2.861,50м2-524,52м2) x 15.755,18 дин/м2=36.819.541,00 динара 

 

Комерцијална намена: 

227,24м2 x 23.632,77 дин/м2 = 5.370.311,00 динара 

 

УКУПНО: 42.189.852,00  динара 

 

         Инвеститори су се определили за једнократно плаћањe овако обрачунатог 

доприноса. 

          Уплатом доприноса за уређивање грађевинског земљишта једнократно, 

Инвеститори стичу право на умањење доприноса од 40%. 

 

          Уколико инвеститори изврше уплату доприноса за уређивање грађевинског 

земљишта у року од 15 дана од дана обрачуна, а најкасније до 12.03.2020. године 

умањени допринос за уплату износи 25.313,911,00 динара (42.189.852,00динара x 0,60). 

Уплату је потребно извршити на рачун бр. 840-741538843-29 или код електронског 

плаћања бр. 8400000741538843-29, назив рачуна ДОПРИНОС ЗА УРЕЂИВАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТA- ГРАД БЕОГРАД, по моделу 97, са позивом на број 56-

022-2-2006950 шифра плаћања 253. 

 

            Уколико инвеститори не изврше уплату до 12.03.2020. године, обавезују се да 

најкасније пре подношења захтева за пријаву радова, прибаве обавештење о висина 

доприноса за уплату са припадајућом валоризацијом. 

 

           Овако утврђен допринос за уређивање грађевинског земљишта на дан 26.02.2020. 

године, усклађује се према званично објављеном показатељу раста потрошачких цена 

Организационе јединице Градске управе града Београда задужене за послове статистике 

од дана обрачуна до дана плаћања, осим у случају плаћања у  року од 15 дана од дана 

обрачуна, односно до 12.03.2020. године. 

 

            Потврду о регулисању обавезе у погледу плаћања доприноса Дирекција издаје у 

року од 5 дана од дана пријема уплате на наведени уплатни рачун. 

            Koначним обрачуном доприноса за уређивање грађевинског земљишта утврдиће 

се евентуална разлика између изграђене површине у односу на обрачунату овим 

обрачуном. 

 



             У случају више изграђене површине обавеза плаћања доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта обрачунава се применом јединичног износа доприноса утврђеног 

на дан 26.02.2020. године, валоризованог према показатељу раста потрошачких цена 

Организационе јединице Градске управе града Београда задужене за послове статистике а 

за период од дана обрачуна до дана утврђивања доприноса по коначном обрачуну. 

               

 Коначни обрачун доприноса је саставни део употребне дозволе.  

             Увидом у препис листа непокретности број 5370 KO Звездара  број 952-04-230-

2487/2020 од 21.02.2020. године, издат од стране РГЗ-а СКН Звездара, утврђено је да су 

инвеститори уписани као носиоци права својине на кат.парцели 10909/1  КО Звездара и 

да је инвеститор Јанковић Верољуб из Београда уписан као носилац права својине на 

објекту под редним бројем  3.- породичне стамбене зграде  

                         

             Чланом 54. Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи 

(„Сл.гласник РС“ број 9/2020-3) прописано је да ће се  започети поступци за решавање 

захтева за издавање одобрења за изградњу, локацијске дозволе, локацијске услове, 

грађевинске дозволе, употребне дозволе, издавање лиценци за инжењере, архитекте и 

просторне планере и других захтева за решавање о појединачним правима и обавезама 

поднетих до дана ступања на снагу овог закона, окончати  по прописима по којима су 

започети. 

 

             Чланом 8ђ. став 1. 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, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19), 

прописано је да током спровођења обједињене процедуре, надлежни орган искључиво 

врши проверу 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, а ставом 9. 

истог члана прописано је да у случају штете настале као последица примене техничке 

документације, на основу које је издата грађевинска дозвола или решење из члана 145. 

овог закона, 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. 

  
          Увидом у Извод из пројекта за грађевинску дозволу, утврђено је да је Извод из 
пројекта за грађевинску дозволу, израђен, оверен печатом личне лиценце, потписом и 
квалификованим електронским потписом од стране главног пројектанта Маје 
Милошевић, дипл.инж.арх. са лиценцом 300 Р124 16 и да су подаци наведени у Изводу из 
пројекта у складу са Локацијским условима издатим од овог Секретаријата за урбанизам 
и грађевинске послове под под ROP-BGDU-14763-LOC-3/2019, Инт. IХ–15 број 350–
1185/2019 од 30.07.2019. године, о чему сведочи потврда вршиоца техничке контроле 
број  210/19 од 15.11.2019. године, бр. ТК 0308/19 од 19.11.2019. године и бр. 02-182-XI/1 
од 15.11.2019. године. 
 
         Имајући у виду да су инвеститори уз захтев за издавање грађевинске дозволе 

поднели доказе прописане чланом 135. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник 

РС", број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19 и 

37/19), то је решено као у диспозитиву овог решења. 

 

Поука о правном леку: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре као другостепеном органу, у року од 8 

дана од дана достављања овог решења. Жалба се подноси преко Секретаријата за 

урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београдa Сектора за грађевинске 

послове, таксирана са 480,00 динара републичке административне таксе, у складу са 

Законом о републичким административним таксама („Сл.гласник РС“ број 43/03, 51/03, 

61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 

112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18-испр.,50/18, 95/18 и 38/19-ускл.дин.изн) . 

 



          Доставити електронским путем: инвеститорима, преко пуномоћника,  

Секретаријату за инспекцијске послове, Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу 

Београда ЈП, имаоцима јавних овлашћења и архиви.  

 
 

            ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

                                                                         Секретар секретаријата за урбанизам 

                                                                                и грађевинске послове 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                   Милош Вуловић,дипл.инг.арх. 


		2020-03-06T13:20:31+0100
	Miloš Vulović 746906643-2706982772025




