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Б е о г р а д 
 

Управа ГО Раковица, Одељење за грађевинске и комуналне послове, Одсек за 
грађевинске послове, решавајући по захтеву инвеститора Радојке Евђић из Београда, 
ул. Славка Миљковића бр. 57, поднетог преко пуномоћника Милесе Тимотијевић ул. 
Војводе Степе бр. 193/28, Београд, дана 11.08.2017. године, преко централне 
евиденције обједињене процедуре електронским путем,  под бројем ROP-RAK-24395-
IUP-1/2017, (број заведен у ГО Раковица 351-157/2017), за издавање употребне дозволе, 
а у вези са чл. 158.  Закона о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 132/14 и 145/14),и  чл. 3, 43, и 44 Правилника о 
поступку спровеђења обједињене процедуре електронским путем (“Сл.  гласник  РС”,  
бр.  113/15 и 96/16), доноси   

 
З А К Љ У Ч А К 

 
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Радојке Евђић из Београда, ул. Славка 

Миљковића бр. 57, поднетог преко пуномоћника Милесе Тимотијевић ул. Војводе 
Степе бр. 193/28, Београд, дана 11.08.2017. године, преко централне евиденције 
обједињене процедуре електронским путем,  под бројем ROP-RAK-24395-IUP-1/2017, 
(број заведен у ГО Раковица 351-157/2017, који се односи на издавање одобрења  за 
употребу слободностојећег стамбеног објекта, спратности П+1, категорије Б, на 
катастарској парцели 1533/1 КО Ресник, укупне нето површине 383,99m2, 2(две) 
стамбене јединицом и 2(две) гараже, због неиспуњених формалних услова за 
поступање по захтеву. 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Инвеститор Радојка Евђић из Београда, ул. Славка Миљковића бр. 57, поднела 

је преко пуномоћника Милесе Тимотијевић ул. Војводе Степе бр. 193/28, Београд, 
дана 11.08.2017. године, преко централне евиденције обједињене процедуре 
електронским путем, захтев под бројем ROP-RAK-24395-IUP-1/2017, (број заведен у 
ГО Раковица 351-157/2017, који се односи на издавање одобрења  за употребу 
слободностојећег стамбеног објекта, спратности П+1, категорије Б, на катастарској 
парцели 1533/1 КО Ресник, укупне нето површине 383,99m2, 2(две) стамбене 
јединицом и 2(две ) гараже. 

 
У прилогу поднетог захтева приложено је:  
 

1. Овлашћење;  
2. Рачуни за електричну енергију и  рачуни издати од стране ЈКП „Инфо стан 

технологије“; 
3. Елаборат геодетских радова, израђен маја 2017. године од стране „Прве 

агенције“ из Београда, ул. Патријарха Јоаникија  бр. 6/27;  



4. Извештај о техничком прегледу бр. 1/17 од 15.07.2017.године, сачињен од 
стране ГП “Икебана“, д.о.о., из Краљева, ул. Југ Богданова бр. 17. 

5. Графичка документација; 
6. Потврда; 
7. Изјава да је изведено стање једнако пројектованом; 
8. Решење број 351-308/85-IV од 27.06.1985. године издато од стране Комитета за 

урбанизам стамбене и комуналне делатности Општине Раковица; 
9. Решење посл. бр. 3-О 13618/13 од 04.12.2013. године издато од стране Првог 

основног суда у Београду; 
10. Копија плана водова; 
11. Скица контроле темеља; 
12. Доказ о уплати таксе за подношење захтева; 
13. Доказ о уплати накнаде за доношење решења; 
14. Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП за издавање употребне дозволе. 

 
            Прегледом достављене техничке документације и увидом у документацију овог 
органа утврђено је: 
 

Потребно је доставити лист непокретности бр. 2146 КО Ресник са 
припадајућом копијом плана,на коју се позвао Први основни суд у Београду у 
решењу посл. бр. 3-О 13618/13 од 04.12.2013.  године да би се доказала активна 
легитимација странке.    

Прегледом достављене техничке документације утврђено је да се у Елаборату 
геодетских радова за изведени објекат наводе две катастарске парцеле на којима је 
снимљен објекат, а у Извештају Комисије за технички пријем је наведена је само једна 
парцела. 

Како је у Елаборату наведена документација: УТУ 628/84,  решење о додели 
земљишта 463-208/83,  протокол регулације 628/84, решење 351-308/85 а у списима 
предмета је и Уверење о формираној грађевинској парцели, потребно је ускладити 
целокупну документацију у погледу објекта снимљеног на грађевинској парцели 
број … формираној од катстарских парцела број … 

Допунити Елаборат геодетских радова за изведени објекат висинским котама у 
пресеку (апсолутна и релативна кота слемена……венца…).  

Доставити елаборат Геодетских радова за подземне инсталације. 
У мишљењу Комисије за технички преглед објекта -навести садашњи назив - Одељење 
за грађевинске и комуналне послове. 

Комисија за технички преглед наводи спратност објекта По+Пр+1 што јесте 
испројектовано, а у Елаборату геодетских радова наведен је Су+Пр +1. Ускладити 
спратност. За укњижбу посебних делова објекта непоходно је за сваки посебан део 
објекта навести:  број, спратност, структуру и површину посебног дела, и то у 
целокупној документацији. 
 

Чланом 8ђ. Закона о планирању и изградњи (,,Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09, 
64/10,24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 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. 



Надлежни орган у складу са ставом 1. овог члана проверава искључиво 
испуњеност следећих формалних услова: 1) надлежност за поступање по захтеву, 
односно пријави; 2) да ли је подносилац захтева, односно пријаве лице које, у складу са 
овим законом, може бити подносилац захтева односно пријаве; 3) да ли  захтев, 
односно пријава садржи све прописане податке; 4) да ли је уз захтев, односно пријаву 
приложена сва документација прописана овим законом и подзаконским актима 
донетим на основу ово закона; 5) да ли је уз захтев приложен доказ о уплати прописане 
накнаде, односно таксе; 6) да ли су подаци наведени у изводу из пројекта, који је 
саставни део захтева за издавање грађевинске дозволе, у складу са издатим 
локацијским условима. 

Чланом 43. Правилника о поступку спровеђења обједињене процедуре 
електронским путем (“Сл.  гласник  РС”,  бр.  113/15 и 96/16) уз сходну примену чл. 
42 Правилника, по пријему захтева за издавање употребне дозволе, надлежни орган  
проверава испуњеност формалних услова за поступање по захтеву поред осталих 
услова. 

Чланом 44. Правилника о поступку спровеђења обједињене процедуре 
електронским путем (“Сл.  гласник  РС”,  бр.  113/15 и  96/16) прописано је да ако 
нису испуњени услови за даље поступање по захтеву, прописани чланом 43. 
Правилника, надлежни орган захтев одбацује закључком, у року од пет радних дана 
од дана подношења захтева.  

Одељење за грађевинске и комуналне послове, Одсек за грађевинске послове, 
решавајући по поднетом захтеву,  испитало је  испуњеност формалних услова за 
поступање по захтеву  у складу са наведеним одредбама Закона и Правилника, и 
утврдило да  у конкретном случају  нису испуњени формални услови за даље 
поступање по захтеву за издавање употребне дозволе,  тако да је одлучено како је 
описано у  диспозитиву овог закључка.   

Сходно члану 44. став 4.  Правилника  дозвољава се подносиоцу захтева да 
у року од десет дана од пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана 
објављивања закључка на интернет страни, поднесе усаглашени захтев и 
отклони све утврђене недостатке, те да уколико поступи у том року нема обавезу 
да достави документацију поднету уз захтев који је одбачен од стране надлежног 
органа, нити поново плати административну таксу.  

Жалба се таксира са 440,00 динара општинске таксе, коју треба уплатити на 
жиро рачун ГО Раковица бр. 840-742251843-73 као и износ од 440,00 динара 
републичке административне таксе на жиро рачун бр. 840-742221843-57. 

 Решено  у  Одељењу  за  грађевинске и комуналне послове, - Одсек за 
грађевинске послове  под  бројем   заводни број ROP-RAK-24395-IUP-1/2017, заводни 
број : 351– 157/2017, дана  16.08.2017. године.   

 
Закључак доставити:  подносиоцу захтева  и архиви. 
 

Обрађивачи: 
дипл.инж. грађ. Стана Алексић 
дипл. правник Филип Николић 
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                                              дипл.инж.арх. Славица Трифуновић Стефановић   


