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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Г р а д  Б е о г р а дa 
Управа градске општине Младеновац 
Одељење за грађевинске, урбанистичке и комуналне послове  
Бр: ROP-MLA-34355-CPIH-2/2020 
Инт. број: III-07-351-816/2019 
Датум: 13.7.2020. године 
М л а д е н о в а ц 
 

 Одељење за грађевинске, урбанистичке и комуналне послове Управе градске општине 
Младеновац, решавајући по усаглашеном захтеву Предузећа „ОГАЊ КОВАНО ГВОЖЂЕ“ 
Д.О.О. из Марковца, ул. Лазара и Срећка Вуксановића бр. 7, који је поднет 9.7.2020. године 
кроз ЦИС- Агенције за привредне регистре Београд ул. Бранкова број 25, преко пуномоћника 
Војиславе Васовић из Београда, Нови Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 96, за 
издавање Решења о измени правноснажног Решења о одобрењу за изградњу Одељења за 
комуналне, грађевинске и послове заштите животне средине Општинске управе градске 
општине Младеновац бр. 7-351-16/2009 од 3.4.2009. године, на основу члана 8, 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, 31/19, 37/19 – др. Закон и 9/20), члана 8. 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. 
гласник РС", бр. 68/2019), члана 92. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС" 
бр.18/2016 и 95/18 – аутентично тумачење), члана 77. став 1. тачка 6. 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), члана 13. став 2. алинеја 3. Статута градске 
општине Младеновац („Сл. лист града Београда“ бр. 40/10 – пречишћен текст, 38/13 и 82/19) 
и члана 11. Одлуке о организацији Управе градске општине Младеновац ("Сл. лист града 
Београда", бр. 82/2019), доноси:  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 ОДБАЦУЈЕ СЕ усаглашени захтев бр. ROP-MLA-34355-CPIH-2/2020, интерни број 
III-07-351-816/2019 од 9.7.2020. године, који је поднело  Предузећа „ОГАЊ КОВАНО 
ГВОЖЂЕ“ Д.О.О. из Марковца, ул. Лазара и Срећка Вуксановића бр. 7, МБ: 20902272, кога 
заступа директор Радослав Срећковић, за издавање Решења о измени правноснажног Решења 
о одобрењу за изградњу Одељења за комуналне, грађевинске и послове заштите животне 
средине Општинске управе градске општине Младеновац бр. 7-351-16/2009 од 3.4.2009. 
године, јер захтев није поднет у року. 

О б р а з л о ж е њ е 

Дана 9.7.2020. године Предузеће „ОГАЊ КОВАНО ГВОЖЂЕ“ Д.О.О. из Марковца, 
поднело је кроз ЦИС- Агенције за привредне регистре Београд ул. Бранкова број 25, преко 
пуномоћника Војиславе Васовић из Београда, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 96, 
усаглашени захтев за издавање Решења о измени правноснажног Решења о одобрењу за 
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изградњу Одељења за комуналне, грађевинске и послове заштите животне средине 
Општинске управе градске општине Младеновац бр. 7-351-16/2009 од 3.4.2009. године. 

Увидом у списе предмета ROP-MLA-34355-CPА-1/2019, интерни број III-07-351-
816/2019 утврђено је да је Решењем Одељења за грађевинске и комуналне послове Управе 
градске општине Младеновац од 12.11.2019. године одбачен захтев предузећа „ОГАЊ 
КОВАНО ГВОЖЂЕ“ Д.О.О. из Марковца поднет 7.11.2019. године преко пуномоћника 
Васовић Војиславе из Београда, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 96, за издавање Решења о 
измени правноснажног Решења о одобрењу за изградњу Одељења за комуналне, грађевинске 
и послове заштите животне средине Општинске управе градске општине Младеновац бр. 7-
351-16/2009 од 3.4.2009. године јер нису били испуњени формални услови за даље поступање 
по захтеву. Решење је потписано и објављено 12.11.2019. године. 

 Одредбама члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи прописано је да ако одбаци 
захтев из разлога што нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, 
надлежни орган је дужан да таксативно наведе све недостатке, односно разлоге за 
одбацивање, након чијег ће отклањања моћи да поступи у складу са захтевом (став 6), а ако 
подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашени захтев најкасније у 
року од 30 дана од дана објављивања акта из става 6 овог члана, не доставља поново 
документацију, нити плаћа администартивну таксу и друге накнаде које је већ доставио, 
односно платио у поступку у коме је тај акт донет (став 7.) 

 Одредбама члана 8. став 6. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем прописано је да ако подносилац захтева у року од 30 дана од дана 
објављивања акта којим се захтев одбацује због неиспуњености формалних услова за даље 
поступање, поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља 
документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу 
за подношење захтева и накнаду наведену у члану 6. став 2. тачка 2) овог Правилника.  

 Одредбама члана 92. став 1. тачка 4) Закона о општем управном поступку прописано 
је да орган решењем одбацује захтев којим је покренут поступак ако захтев није поднет у 
року. 

 На основу овако утврђеног чињеничног стања, а како је неспорно утврђено да 
подносилац захтева није поднео усаглашени захтев у року прописаном Законом о планирању 
и изградњи и Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем, односно у року од 30 дана од дана објављивања акта, Одељење за грађевинске, 
урбанистичке и комуналне послове Управе градске општине Младеновац је донело одлуку 
као у диспозитиву.   

 Поука о правном средству:  

 Против овог решења може се уложити жалба Секретаријату за инспекцијске послове – 
Сектор за другостепени управни поступак из грађевинске области - Одељење за 
другостепени управни поступак из грађевинске области II, у року од 8 дана од дана уручења 
истог.  
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Жалба се подноси у форми електронског документа, кроз ЦИС- Агенције за 
привредне регистре Београд ул. Бранкова број 25, са доказом о уплати републичке 
административне таксе у износу од 470,00 динара уплаћеном на рачун бр. 840-742221843-57 
број модела 97, позив на број 82-070 у корист Републичке административне таксе. 

 
 Доставити: 

- Подносиоцу захтева, 
- на објаву на интернет сајту ГО Младеновац и 
- Архиви 

     

          
                                                                                          НАЧЕЛНИК 

            Златко Рогић, дипл. правник 
 

 

 


