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Р Е П У Б Л И К А   С Р Б И Ј А          

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА                  

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И                      

ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ       

Сектор за издавање локацијских услова  

и грађевинске послове за објекте јавне намене 

и велике инвестиције у поступку обједињене процедуре 

бр. предмета: ROP-BGDU-26513-CPI-2/2017 

инт. број: IХ-20 Број: 351–468/2017 

03.11.2017. године 

Београд 

 

 

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда - Сектор за 

издавање локацијских услова и грађевинске послове за објекте јавне намене и велике инвестиције у 

поступку обједињене процедуре, решавајући по захтеву захтеву НИС а.д. Нови Сад, за издавање 

грађевинске дозволе за изградњу станице за снабдевање горивом на катастарској парцели 4907/7 КО 

Нови Београд, ул. Јурија Гагарина бб у Београду, а на основу члана 41. Одлуке о градској управи 

града Београда (''Сл. лист града Београда'' бр.126/16 и 2/17), члана 8ђ, 134. став 2., 135. и 136. Закона 

о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' бр. 72/09, 81/09 и 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14), чл.21. 

став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. 

гласник РС“ 113/15, 96/16), члана 136. Закона о општем управном поступку ( „Сл. гласник РС“, 

бр.18/16), доноси 

 

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

 

ОДОБРАВА СЕ инвеститору НИС а.д. Нови Сад, ПИБ 104052135, изградњa станице за снабдевање 

горивом моторних возила на катастарској парцели 4907/7 КО Нови Београд, ул. Јурија Гагарина бб у 

Београду, коју чине: пословни објекат, спратности П+0 (приземље), укупне БРГП по СРПС-у 

170,45м², са надстрешницом изнад аутомата за истакање горива БРГП 305,74м² и лантерном која 

спаја објекат и надстрешницу укупне бруто изграђене површине 137,90м²,  четири oстрвa сa тoчeћим 

мeстимa, модуларни кавез за продају ТНГ у боцама укупног капацитета 1000kg укупне бруто 

изграђене површине 18,50м² и ручна перионица (два бокса) укупне бруто изграђене површине 

95,50м², двa подземна рeзeрвoaрa са дуплим плаштом за течна горива капацитета 2 x 60м³ 

(двокоморни 30м³ + 30³)  и jeдaн подземни рeзeрвoaр зa TНГ капацитета 10м³. На парцели је 

обезбеђено је укупно 13 паркинг места од чега је једно за инвалиде. Приступ станици за снабдевање 

горивом остварен је са улице Јурија Гагарина, по принципу улив/излив и из блоковске 

саобраћајнице. Предрачунска вредност објеката према изјави главног пројектанта износи  

196.297.890,63 динара. 

Саставни део грађевинске дозволе су Локацијски услови Секретаријата за урбанизам и грађевинске 

послове бр. ROP-BGDU-26513-LOC-1/2017 Инт.бр. IX-20 број 350-1450/2017 од 12.10.2017. године, 

Извод из пројекта за грађевинску дозволу, израђен од стране НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта 

12, Нови Сад, Дирекција за капиталну изградњу, Блок Промет под бр. ТД-ГС-871612 од јула 

2016.год., оверен од стране главног пројектанта Снежане Милановић, дипл.инж.арх., лиценца бр. 

300 2743 03 и Пројекат за грађевинску дозволу са техничком контролом број 2-12/2017, од октoбра 

2017. године, извршеном од стране вршиоца техничке контроле Сeрвo Mихaљ Инжeњeринг AД 

Зрeњaнин, 

 

Грађевинска дозвола престаје да важи ако се не отпочне са грађењем објекта, односно извођењем 

радова у року од две године од дана правноснажности 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. 
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Инвеститoр је дужан да осам дана пре почетка грађења објекта, односно извођења радова поднесе 

овом органу пријаву почетка извођења радова, са подацима и доказима прописаним чл.148. Закона о 

планирању и изградњи. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

НИС а.д. Нови Сад, ПИБ 104052135, се обратио овом Секретаријату у форми електронског 

документа, за издавање грађевинске дозволе, ближе описаним у ставу 1. диспозитива решења. 

 

Уз захтев  је приложена следећа документација: 

 

- Локацијски услови Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове бр. ROP-BGDU-26513-

LOC-1/2017 Инт.бр. IX-20 број 350-1450/2017 од 12.10.2017. године 

- Услови ЈКП Београдски водовод и канализација број В-610/2017 од 02.10.2017. године за 

пројектовање водоводне мреже 

- Услови ЈКП Београдски водовод и канализација број К-485/2017 од 02.10.2017. године за 

пројектовање канализационе мреже 

- Услови ЈВП „Србијаводе “, ВПЦ Сава – Дунав, Београд број 1-5343/1 од 04.10.2017.године 

 - Услови „ЕПС Дистрибуција Београд“ д.о.о. Огранак Земун, број 13/92;6209/17 од 10.10.2017. 

године за потребе израде пројекта електро мреже  

- Услови ЈКП „Јавно осветљење “ број Т-4262 од 03.10.2017. године за потребе израде пројекта 

електро мреже  

- Услови „Телеком Србија“ број 371422/2-2017 од 05.10.2017. године за потребе израде пројекта 

изградње станице за снабдевање горивом  

- Услови ЈКП „Београдске електране“ број IX-6858/2 од 09.10.2017. године за потребе израде 

пројекта изградње станице за снабдевање горивом  

- Услови ЈК „Србијагас“ број 07-07/23948 од 03.10.2017. године за потребе израде пројекта 

изградње станице за снабдевање горивом  

-Услови ЈКП Градска чистоћа број 15685 од 02.10.2017. године за потребе израде пројекта 

изградње станице за снабдевање горивом  

- Услови ЈКП „Зеленило Београд“ број 27016/1 од 03.10.2017. године за потребе израде пројекта 

изградње станице за снабдевање горивом  

- Услови „Београд пут“ број V бр.39207-1/2017 од 02.10.2017.године 

- Услови Секретаријата за саобраћај, градске управе града Београда под IV-05 бр. 344.5-192/2017 

од 02.10.2017. године, 

- Услови Секретаријата за јавни превоз под XXXIV-01 бр. 346.5-2576/2017 од 06.10.2017 

- Услови Секретаријата за заштиту животне средине број 501.2-158/2017-V-04 од 03.10.2017. 

године, за потребе израде пројекта изградње станице за снабдевање горивом  

- Услови  Министарства унутрашњих послова, Управа за ванредне ситуације – услови за 

пројектовање  под: 09/8 број 217-453/2017 од 10.10.2017.године. 

- Услови  Министарства унутрашњих послова, Управа за ванредне ситуације – услови за безбедно 

постављање  под 09/8 број 217.2-110/2017 од 10.10.2017.године. 

- Услови  Министарства одбране број 3504-2 од 02.10.2017.године 

- Решење  Секретаријата за заштиту животне средине број 501.2-158/17-V-04 од 03.10.2017. 

године; 

- Енергетска дозвола Министарства рударства и енергетике издата под бројем 312-01-00970/2017-

05 од 21.07.2017. године. 

- Решење  Секретаријата за заштиту животне средине да није потребна израда студије о процени 

утицаја на животну средину број 501.4-202/17-V-04 од 27.10.2017. године. 

- Извод из пројекта  са Главном свеском оверен и потписан од стране главног пројектанта 

Снежане Милановић, дипл.инж.арх.,  (број лиценце ИКС 300 2743 03). 

- Пројекат за грађевинску дозволу са техничком контролом број 2-12/2017, од октoбра 2017. 

године, извршеном од стране вршиоца техничке контроле Сeрвo Mихaљ Инжeњeринг AД 

Зрeњaнин, који чине: 

 
0. ГЛAВНA СВEСКA израђена од предузећа „НИС“ а.д. Нови Сад, ул. Народног фронта 12; 



 

3 

 

1. ПРOJEКАT AРХИTEКTУРE израђен од предузећа „НИС“ а.д. Нови Сад, ул. Народног фронта 

12; 

2.1. ПРOJEКАT КOНСTРУКЦИJE израђен од предузећа „НИС“ а.д. Нови Сад, ул. Народног 

фронта 12; 

2.2. ПРOJEКАT САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА израђен од предузећа „НИС“ а.д. Нови Сад, ул. 

Народног фронта 12; 

2.3. ПРOJEКАT УГРАДЊЕ РЕЗЕРВОАРА израђен од предузећа „НИС“ а.д. Нови Сад, ул. 

Народног фронта 12; 

3. ПРOJEКAT ХИДРOTEХНИЧКИХ ИНСTAЛAЦИJA израђен од „НИС“ а.д. Нови Сад, ул. 

Народног фронта 12; 

4. ПРOJEКAT EЛEКTРOEНEРГETСКИХ ИНСTAЛAЦИJA израђен од предузећа „НИС“ а.д. Нови 

Сад, ул. Народног фронта 12; 

5/1.ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА израђен од 

предузећа „НИС“ а.д. Нови Сад, ул. Народног фронта 12; 

6/1. ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ израђен 

од предузећа „НИС“ а.д. Нови Сад, ул. Народног фронта 12; 

6/2. ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА – ТЕХНОЛОГИЈА ГОРИВА израђен од 

предузећа „НИС“ а.д. Нови Сад, ул. Народног фронта 12; 

6/3. ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА – ТНГ израђен од предузећа „НИС“ а.д. Нови 

Сад, ул. Народног фронта 12; 

8. ПРOJEКАT САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ израђен од предузећа „НИС“ а.д. Нови Сад, ул. 

Народног фронта 12; 

9. ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА СА СИНХРОН ПЛАНОМ ИНСТАЛАЦИЈА И 

ПРИКЉУЧАКА, ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ХОРТИКУЛТУРА израђен од предузећа ЈКП 

„Зеленило-Београд“, Мали калемегдан 8, Београд 

10. ПРОЈЕКАТ ПРИПРЕМНИХ РAДOВA израђен од предузећа „НИС“ а.д. Нови Сад, ул. 

Народног фронта 12; 

 

Уз пројекат за грађевинску дозволу приложени елаборати: 

Eлaбoрaт 1. ЕЛАБОРАТ О ГЕОМЕХАНИЧКИМ УСЛОВИМА ИЗГРАДЊЕ израђен од предузећа 

Геомеханика“ д.о.о., ул. Добропољска 21, Београд; 

Eлaбoрaт 2. ЕЛАБОРАТ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА израђен од предузећа „НИС“ а.д. Нови Сад, ул. 

Народног фронта 12; 

Eлaбoрaт 3. ЕЛАБОРАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ израђен од предузећа „НИС“ а.д. Нови 

Сад, ул. Народног фронта 12; 

 

- Изјава НИС а.д. Нови Сад број PR 0794000/IZ – do/14606 од 11.10.2017.године о власништву на 

објекту изграђеном без одобрења за изградњу на к.п. 4907/8 КО Нови Београд, који се у површини 

од 2 м2 налази на к.п. 4907/7 КО Нови Београд; 

- Доказ о уплати адм.таксе за подношење захтева и доношење решења и накнаде за Централну 

евиденцију. 

 

ПОДАЦИ   О   ОБЈЕКТУ: 

Планирана је изградња изградња станице за снабдевање горивом моторних возила на катастарској 

парцели 4907/7 КО Нови Београд, ул. Јурија Гагарина бб у Београду, коју чине: пословни објекат, 

спратности П+0 (приземље), укупне БРГП по СРПС-у 170,45м², са надстрешницом изнад аутомата 

за истакање горива БРГП 305,74м² и лантерном која спаја објекат и надстрешницу укупне бруто 

изграђене површине 137,90м²,  четири oстрвa сa тoчeћим мeстимa, модуларни кавез за продају ТНГ у 

боцама укупног капацитета 1000kg укупне бруто изграђене површине 18,50м² и ручна перионица 

(два бокса) укупне бруто изграђене површине 95,50м², двa подземна рeзeрвoaрa са дуплим плаштом 

за течна горива капацитета 2 x 60м³ (двокоморни 30м³ + 30³)  и jeдaн подземни рeзeрвoaр зa TНГ 

капацитета 10м³. 

 

Провером формалних услова, сходно чл. 17 став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре, утврђено је да су подаци дати у Изводу из пројекта усклађени са Локацијским условима 

издатим од Секретаријата  за  урбанизам  и  грађевинске послове Градске управе града Београда под 

ROP-BGDU-26513-LOC-1/2017 Инт.бр. IX-20 број 350-1450/2017 од 12.10.2017. године. 
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У поступку издавања грађевинске дозволе, овај Секретаријат је службеним путем прибавио Извод из 

листа непокретности број 6515 КО Нови Београд издат дана 03.11.2017.године, у РГЗ-у, Служби за 

катастар непокретности Нови Београд под 952-04-127/2017, сходно чл.19 став 1. Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ 113/15, 96/16) 

увидом у које је утврђено да је НИС а.д. Нови Сад власник кат парцеле 4907/7 КО Нови Београд, 

чиме је доказано да је ималац одговарајућег права на земљишту у смислу члана 135. Закона о 

планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' бр. 72/09, 81/09 и 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14). 

 

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове се службеним путем обратио Дирекцији за 

грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. да изврши обрачун доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта. Дописом Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. под 

бројем 67831/6-03 од 03.11.2017.године, утврђено је да је закључен Уговор број II-201/34-92-03 од 

27.07.1992.године и I Анекс уговора број II-101/6-94-03 од 04.11.1994.године, о обрачуну трошкова 

уређивања грађевинског земљишта за изградњу бензинске пумпе са пратећим садржајем у Блоку 45, 

у делу групације „Е“, на Новом Београду. Наведеним уговором и анексом уговора инвеститор је 

регулисао накнаду за уређивање грађевинског земљишта за површину од 702,52 м2 комерцијалне 

делатности. 

Коначним обрачуном доприноса за уређивање грађевинског земљишта, који је саставни део 

употребне дозволе, утврдиће се евентуална разлика између изграђене површине у односу на 

обрачунату овим обрачуном. 

Чланом 8ђ. став 1.Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' бр. 72/09, 81/09 и 24/11, 121/12, 

132/14 и 145/14)  прописано је да током спровођења обједињене процедуре, надлежни орган 

искључиво врши проверу испуњености 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 5. истог члана 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.  

 

Како је у поступку по захтеву за издавање грађевинске дозволе достављена сва документацију 

прописана одредбама члана 135. Закона о планирању и изградњи и члана 16. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем, утврђено да подносилац захтева има 

одговарајуће право на земљишту у смислу става 2. наведеног члана Закона и  да су подаци наведени 

у Изводу из пројекта за грађевинску дозволу у складу са издатим локацијским условима, то је 

решено као у диспозитиву овог решења. 

Административна такса по тарифном броју 165. Закона о републичким административним таксама 

(„Сл. гласник РС“ број 43/03 ...50/16) и тарифном броју 7. Одлуке о локалним административним 

таксама (“Сл. лист града Београда“ број 50/14...96/16), наплаћена је. 

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 Београд,  таксирана са  460,00 динара административне таксе. 

 

 

 

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ                                          

                                                             Секретар Секретаријата за урбанизам  и грађевинске послове 

                                            Милош Вуловић, дипл.инж.арх.                                                                                                            


