Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Број: 351-02-04373/2021-07
ROP-MSGI-16050-CPA-3/2021
Датум: 29.12.2021. године
Београд, Немањина 22 – 26

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, поступајући по захтеву Република Србија, Министарство здравља, адреса ул.
Немањина бр. 22-26, за издавање решења о измени решења o грађевинској дозволи Министарства грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре број: 351-03-00837/2013-04 од 11.05.2016. године године, на основу члана 142. и члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи
(„Службени 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, 145/2014, 83/2018, 31/2019,
37/2019 – др. закон, 9/2020 и 52/2021) и члана 23. – 26. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.
гласник РС“, бр. 68/2019), члана 7. Закона о министарствима (“Сл. глaсник РС”, бр. 128/2020), члана 136. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/2018 – аутентично тумачење) и овлашћења садржаног у решењу министра број: 119-01-114/2021-02 од
12.02.2021. године, доноси следеће:

РЕШЕЊЕ

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Република Србија, Министарство здравља, адресаул. Немањина бр. 22-26, за издавање решења о измени
решења o грађевинској дозволи Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број: 351-03-00837/2013-04 од 11.05.2016. године
којим је инвеститору Република Србија- Клинички центар Србије дозвољено изођење радова за I и II фазу доградње, реконструкције и
адаптације централног објекта Клиничког центра Србије у Београду са пратећим објектима и спољњим уређењем, све на катастасркој парцели
број 1482/1 КО Савски венац, на територији града Београда, као непотпун.

Об ра зл о ж е њ е

Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Република Србија, Министарство здравља, адреса ул. Немањина бр. 22-26,
поднео је преко овлашћене Маје Хаџић из Београда, захтев за издавање решења о измени решења o грађевинској дозволи Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број: 351-03-00837/2013-04 од 11.05.2016. године, којим је инвеститору,Република СрбијаКлинички центар Србије дозвољено изођење радова за I и II фазу доградње, реконструкције и адаптације централног објекта Клиничког
центра Србије у Београду са пратећим објектима и спољњим уређењем, све на катастасркој парцели број 1482/1 КО Савски венац, на
територији града Београда.
Увидом у достављени захтев и прилоге, утврђено је да за поступање по захтеву нису испуњени формални услови, односно да:
Потребно је да предрачунска вредност радова буде наведена у динарској противвредности;
У Изводу из пројекта Сепарата имена наведено је као врста радова доградња, реконструкција и адаптација што не одговара описаним
радовима;
Сепарате пројеката (1.1, 2.2, 3.1, 5.1, ЗОП, 5.2, 6.2) није потписала електронски техничка контрола, нити постоји печат да се пројекат
прихвата;
Потребно је да представник инвеститора потпише одлуку о одређивању главног пројектанта;
Потребно је прецизирати на месту ког од паркинга предвиђених грађевинском дозволом се планира изградња предметног објекта;
Потребно је усагласити податке о инвеститору у захтеву за измену решења са подацима о инвеститору наведеним у решењу у односу на
које се тражи измена.

Сва наведена документа морају бити достављена у форми предвиђеној чланом 3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем.
Чланом 142. став 1. Закона о планирању и изградњи прописано је да по издавању решења о грађевинској дозволи до подношења захтева за
употребну дозволу, инвеститор у складу са новонасталим финансијским, урбанистичко-планским и другом околностима, изменама планског
документа, изменама у доступности комуналне и друге инфраструктуре, ради усаглашавања са пројектом за извођење и из других разлога,
може поднети захтев за измену грађевинске дозволе. Ставом 7. истог члана прописано је да акo приликoм изгрaдњe, oднoснo рeкoнструкциje
линиjскoг инфрaструктурнoг oбjeктa, нaступи eлeмeнтaрнa нeпoгoдa или други нeпрeдвиђeни дoгaђaj, oднoснo oкoлнoст кojoм сe угрoжaвa
бeзбeднoст и здрaвљe људи, oбjeктa и сaoбрaћaja, рaди њихoвoг спрeчaвaњa или ублaжaвaњa штeтнoг дejствa, oтклaњaњa штeтних пoслeдицa
oд тих нeпoгoдa, дoгaђaja oднoснo oкoлнoсти кoja зaхтeвa измeну пoстojeћих тeхничких рeшeњa, oднoснo пoвeћaн oбим рaдoвa, инвeститoр
мoжe извoдити рaдoвe бeз прeтхoднo прибaвљeнoг рeшeњa o измeни рeшeњa o грaђeвинскoj дoзвoли, oднoснo рeшeњa o oдoбрeњу зa
извoђeњe рaдoвa зa тaj oбjeкaт, у слaду сa члaнoм 143. oвoг зaкoнa.
Чланом 23.-26. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, прописано је да се поступак за измену решења
о грађевинској дозволи покреће подношењем захтева надлежном органу кроз ЦИС уз доставу набројаних доказа, као и да надлежни орган, по
пријему захтева, проверава испуњеност формалних услова за поступање по захтеву.
На основу овако утврђеног чињеничног стања, имајући у виду да за поступање по захтеву нису испуњени формални услови предвиђени
Законом и Правилницима, то су се, у смислу члана 8ђ. и 142. Закона о планирању и изградњи, стекли услови за примену цитираних прописа,
те је одлучено као у диспозитиву.
Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашени захтев најкасније у року од 30 дана од дана објављивања решења,
не доставља поново документацију, нити плаћа административну таксу и друге накнаде које је већ доставио, односно платио у поступку у
коме је тај акт донет, а све у складу са чланом 8ђ. став 6. и 7. Закона о планирању и изградњи.

Решено у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, под бројем: 351-02-04373/2021-07, дана 29.12.2021. године.

Упутство о правном средству:
Против овог решења може се изјавити приговор
Влади Републике Србије у року од три дана
од дана достављања решења.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
Александра Дамњановић

