
Решење о затварању градилишта 

 

Број: ________________ 

 

 

Грађевински инспектор Одељења за инспекцијске послове Управе Градске општине 

___________, решавајући по службеној дужности у поступку против ___________, 

улица ___________, кога заступа ___________ из ___________, на основу члана 181. 

Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС'”, бр. 72/09) и члана 192. Закона о 

општем управном поступку, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

 

ЗАТВАРА СЕ ГРАДИЛИШТЕ у улици ___________, инвеститора ___________, кога 

заступа ___________ из ___________. 

 

Меру из става 1. овог члана спроводи Одељење за инспекцијске послове Управе 

градске општине ___________, стављањем службеног знака „затворено градилиште”, 

печаћењем грађевинских машина и прибијањем копије решења из става 1. овог члана на 

видном месту, као и постављањем посебне траке за обележавање затвореног 

градилишта. 

 

Решење о затварању градилишта извршно је даном доношења. 

 

 

Жалба на ово решење не одлаже извршење решења. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Грађевински инспектор Одељења за инспекцијске послове Управе Градске општине 

___________, приликом контроле терена, дана ___________. године, у улици 

___________, утврдио је следеће: 

 

Изводе се радови на бетонирању подлоге и зидању зидова од шупљих бетонских 

блокова димензија 12 х 39 х 19 cm у три реда, са бетонским серклажима на врху 

приближне висине серклажа од 15 cm. 

 

Инвеститор радова је ___________ из ___________, улица ___________, кога заступа 

___________ из ___________. 

 

Извођач радова је ___________ из ___________, улица ___________, кога заступа 

___________ из ___________. 



 

Стање изведених радова: 

– озидан зид дужине 45,25 m, променљиве висине од 95 до 102 cm и променљиве 

ширине од 12 до 14 cm, са бетонском гредом димензија 27 х 23 cm, дужине 1,90 m 

(„лево крило”); 

– избетонирана подлога за зидове од шупљих бетонских блокова димензија 10,84 m 

дужине, 0,71 m ширине и променљиве висине од 31 cm до 45 cm, и озидан зид од 

шупљих бетонских блокова дужине 10,56 m, ширине 12 cm, висине 60 cm („десно 

крило”). 

 

Инвеститор не поседује грађевинску дозволу за изведене радове и усмено му је 

наложено обустављање извођења радова до прибављања одобрења надлежног органа. 

 

Теренском контролом, извршеном дана _________________. године, утврђено је да је 

инвеститор наставио са извођењем грађевинских радова. 

 

На основу утврђеног чињеничног стања, грађевински инспектор је донео решење о 

уклањању објекта број _____________ од ____________. године. 

 

Према члану 181. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09): „Када 

грађевински инспектор у вршењу инспекцијског надзора утврди да се објекат гради, 

односно изводе припремни радови без грађевинске дозволе, поред мера прописаних 

овим Законом, наредиће решењем без одлагања и затварање градилишта. Решење из 

става 1. овог члана извршно је даном доношења. Мера из става 1. овог члана спроводи 

се стављањем службеног знака ’затворено градилиште’, печаћењем грађевинских 

машина и прибијањем копије решења из става 1. овог члана на видном месту. Један 

примерак извршног решења којим се наређује затварање градилишта, грађевински 

инспектор доставља надлежној полицијској управи, која ће по потреби пружити 

полицијску помоћ ради омогућавања спровођења извршења тог решења.” 

 

Чланом 5. Правилника о изгледу и садржини службеног знака и поступку затварања 

градилишта („Сл. гласник РС”, бр. 79/09), прописано је да се градилиште обезбеђује и 

постављањем посебних трака. 

 

Такође, члан 184. став 7. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09) 

одређује да жалба изјављена на решење грађевинског инспектора не одлаже извршење 

решења. 

 

На основу напред наведеног одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

На основу одредаба члана 184. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 

72/09) против овог решења може се изјавити жалба Секретаријату за имовинскоправне 

послове, грађевинску и урбанистичку инспекцију града Београда, у року од 15 дана од 

дана пријема решења. Жалба се предаје преко овог органа. Таксу у износу од _______ 

динара уплатити на рачун бр. _____________ са позивом на број _______, сврха уплате: 

административна такса, прималац: _________________, као и таксу у износу од ______ 



динара уплатити на рачун бр. _________________ са позивом на број _____________, 

сврха уплате: Општинска административна такса, прималац: Буџет градске општине 

_____________. 

 

Решено у Одељењу за инспекцијске послове Управе Градске општине _____________, 

дана _____________. год. под бројем _____________. 

 

 

 

 

Доставити: 

– Наслову 

– Прибити на објекат 

– Полицијској управи 

– Грађевинској инспекцији 

– Архиви 

 

________________________  

Грађевински инспектор 

 


