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М л а д е н о в а ц 
 
 Одељење за грађевинске и комуналне послове Управе градске општине Младеновац, Одсек за 
грађевинске послове, решавајући по захтеву бр. ROP-MLA-30282-IUP-1/2019 од 03.10.2019.године, 
који је поднeо Шундерић Синиша из Младеновца, ул. Краља Петра I бр.61, преко пуномоћника 
Манише Рибара из Младеновца, ул. Ивана Милутиновића бр. 73, кроз ЦИС-Агенције за привредне 
регистре, ул. Бранкова бр. 25, Београд, за издавање употребне дозволе за двоипособан стан бр. 4, у 
стамбено-пословној згради у Младеновцу, у ул. Краља Петра I бр. 61, на к.п.бр. 2008 КО Младеновац 
Варош, а на основу члана 158. 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. 42. - 47. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
("Сл. гласник РС", бр. 113/15, 96/16 и 120/17), чл. 7. Правилника о класификацији објекaта ("Сл. 
гласник РС", бр. 22/15), Правилника о садржини и начину вршења техничког прегледа објеката, 
саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, 
осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине 
врсте објеката ("Сл.гласник РС", бр. 27/15 и 29/16), чл. 5. Правилника о објектима на које се не 
примењују поједине одредбе Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 85/15), 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“ бр. 60/19 и 82/19) и 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 

 
 
               ОБУСТАВЉА СЕ поступак издавања употребне дозволе за двоипособан стан бр. 4, у 
стамбено-пословној згради у Младеновцу, у ул. Краља Петра I бр. 61, на к.п.бр. 2008 КО Младеновац 
Варош, чији је власник Шундерић Синиша из Младеновца, ул. Краља Петра I бр.61, који је покренут 
подношењем захтева за издавање употребне дозволе бр. ROP-MLA-30282-IUP-1/2019 од 03.10.2019. 
године, кроз ЦИС-Агенције за привредне регистре, ул. Бранкова бр. 25, Београд -  јер је исти озакоњен 
Решењем бр. III-07-351-669/2019 од 07.10.2019. године ( правноснажно од 08.10.2019. године), па нема 
услова за даље вођење поступка.    
   

 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 

                 Дана 03.10.2019. године, Шундерић Синиша из Младеновца, ул. Краља Петра I бр. 61, је 
поднео захтев бр. ROP-MLA-30282-IUP-1/2019, кроз ЦИС-Агенције за привредне регистре, ул. 
Бранкова бр. 25, Београд, преко пуномоћника Манише Рибара из Младеновца, ул. Ивана 
Милутиновића бр. 73, за  издавање употребне дозволе  за двоипособан стан бр. 4, у стамбено-
пословној згради у Младеновцу, у ул. Краља Петра I бр. 61, на к.п.бр. 2008 КО Младеновац Варош, 
чији је власник Шундерић Синиша из Младеновца, ул. Краља Петра I бр.61. 
                Увидом у списе предмета бр. III-07-351-669/2019 утврђено је да је ово Одељење је доставило 
Решење о озакоњењу бр. III-07-351-669/2019 од 07.10.2019. године ( правноснажно од 08.10.2019. 
године) у коме се озакоњује стан бр.4, двоипособан, корисне површине 79,23м2, на првом спрату 



стамбено-пословне зграде у Младеновцу, у ул. Краља Петра I бр. 61, на к.п.бр. 2008 КО Младеновац 
Варош, чији је власник Шундерић Синиша из Младеновца, ул. Краља Петра I бр. 61. 

Одредбама члана 101. Закона о општем управном поступку прописано је да се поступак 
обуставља ако орган нађе да нема услова да се даље води, а закон не налаже да се поступак настави 
(став 1.), и да се поступак обуставља решењем (став 3.).  

На основу утврђеног чињеничног стања, а  имајући у виду да је странка прибавила Решење о 
озакоњењу за предметни стан, ово Одељење је нашло да нема услова да се поступак даље води, а како 
закон не налаже да се поступак настави у складу са одредбама члана 101. Закона о општем управном 
поступку одлучено је као у диспозитиву 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, у року од 
8 дана од дана уручења истог. 

 Жалба се подноси електронским путем преко Агенције за привредне регистре, Београд, ул. 
Бранкова бр.25, са доказом о извршеној уплати на име на име административне таксе по тар.бр. 6. 
Закона о републичким административним таксама (“Сл.гласник РС”, 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, 65/13-др. закон 57/14- усклађени дин. износ, 45/15-усклађени динарски износ, 83/15, 50/16- ускл. 
дин. изн., 61/17-ускл.дин.изн. и 113/17, 3/18-испр. и 50/18- 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.  

 

ДОСТАВИТИ: Подносиоцу захтева, РГЗ - СКН у Младеновцу по правноснажности решења, 
Грађевинској инспекцији и имаоцима јавних овлашћења. 

 

           ДМ 

 

                                  НАЧЕЛНИК 

                              Рогић Златко, дипл.правник 

 

 
         

                              


