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        Управа градске општине Раковица, Одељење за грађевинске  и комуналне 
послове градске општине Рaковица - Одсек за грађевинске послове, решавајући по 
захтеву  Љиљане Трајковић Павловић, из Београда, ул. Антифашистичке борбе бр. 57, 
поднетог преко  пуномоћника Миодрага Миловановића из Бање Ковиљаче, ул. 
Маршала Тита бр. 32, дана 24.03.2017. године, преко централне евиденције обједињене 
процедуре електронским путем,  под бројем ROP-RAK-28925-IUP-2/2017, (број заведен 
у ГО Раковица 351-52/2017), за издавање употребне дозволе за стамбену зграду у 
Београду, на кат. парцели бр. 1421/6  КО Ресник, а у вези са чл. 158 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)  за издавање  употребне дозволе на основу 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 ћл. 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 Љиљане Трајковић Павловић, из Београда, ул. 
Антифашистичке борбе бр. 57, поднетог преко  пуномоћника Миодрага Миловановића 
из Бање Ковиљаче, ул. Маршала Тита бр. 32,  поднет дана 24.03.2017. године, преко 
централне евиденције обједињене процедуре електронским путем, под бројем ROP-
RAK-28925-IUP-2/2017, (број заведен у ГО Раковица 351-52/2017), за издавање 
употребне дозволе за стамбену зграду у Београду, на кат. парцели бр. 1421/6 КО 
Ресник, због неиспуњених формалних услова за поступање по захтеву. 
   

О б р а з л о ж е њ е 
 

Љиљана Трајковић Павловић, из Београда, ул. Антифашистичке борбе бр. 57, 
поднела је захтев преко пуномоћника Миодрага Миловановића из Бање Ковиљаче, ул. 
Маршала Тита бр. 32, дана 24.03.2017. године, путем централне евиденције обједињене 
процедуре електронским путем, под бројем ROP-RAK-28925-IUP-2/2017, (број заведен 
у ГО Раковица 351-52/2017), за издавање употребне дозволе за стамбену зграду у 
Београду, на кат. парцели бр. 1421/6 КО Ресник. 
  
У прилогу поднетог захтева приложено је: 
-Пресуду Другог општинског суда у Београду VII-P бр. 7757/96 од 21.07.1994. године; 
-Доказ о уплати административних такси; 
-Решење о исправци Основног суда Аранђеловац бр. I60 -1341/2010 од 07.05.2015. 
године; 
-Решење број 04/1 број 351/1349 од 15.08.1972. године издато од Одељења за 
комунално грађевинске послове СО Чукарица;  
-Решење број 463-28/81 од 26.05.1981. године издато од СО Раковица, о додели кат 
парцеле бр. 1421/6 КО Ресник на коришћење;  
-Закључак број 351-107/2013 од 09.02.2015. године, које је донело Одељење  за 
грађевинске послове и грађевинску инспекцију градске општине Раковица,  а којим се 
исправља техничка грешка која је настала при означавању броја катастарске парцеле у  
решењу број 04/1 број 351/1349 од 15.08.1972. године, (преведено у ГО Раковица на 



број 351-107/2013), издато од Одељења за комунално грађевинске послове СО 
Чукарица, где је грешком уписана  кат. парцела бр. 1421/178 КО Ресник, а треба да 
стоји кат. парцела  бр. 1421/6 КО Ресник;  
-Извештај о техничком прегледу од  „ЕРСТЕ ГРАДЊА“ д.о.о. Лозница ; 
-Изјава од  „ЕРСТЕ ГРАДЊА“ д.о.о. Лозница; 
-Елаборат геодетских радова изведеног објекта и подземних инсталација од децембра 
2016. године; 
-Графички и текстуални извод из пројекта.  
 
 Увидом у приложену документацију утврђено је: 
 -Потребно је  уз постојећу документацију приложити пуномоћје и Решење бр. 1341/10 
од 22.06.2011. године да би се доказала својина странке.  
-Извештај Комисије за техички преглед и Елаборат геодетских радова за изведени 
објекат и посебне делове објекта нису усклађени у погледу спратности објекта-
целокупна приложена документација мора бити усклађена, образложити да ли је 
изграђен испројектовани подрум или је то сутерен.  
-Извештај Комисије за технички преглед допунити спецификацијом посебних делова 
објекта (површина и намена по свим пројектованим и изведеним етажама и по свим 
посебним деловима који су предмет књижења), за сваки стан навести  број стана, 
структуру, спратност и нето  површину стана, као и број и нето површину обе гараже, 
-Чланом 158 Закона о планирању и изградњи прописано је обавезно прилагање два 
Елабората - Елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта  
       -Елаборат геодетских радова за подземне инсталације 
Приложени Елаборат од бироа “Земљомер“ из Лознице је потребно допунити 
Спецификацијом изведеног и посебних делова објекта који су предмет уписа у катастар 
(спецификацију површина и намене по етажама и по посебним деловима објекта), 
Геодетски снимак допунити положајем објекта на парцели у односу на грађевинске и 
регулациону линију, удаљеностима од суседних парцела-према Главном пројекту уз 
грађевинску дозволу, висином објекта односно слемена према Главном пројекту, 
површину заузетости парцеле. У Записнику са терена није наведена грађевинска 
дозвола по којој је изведен објекат који је предмет геодетског снимања. 
             Спецификација посебних делова у Извештају Комисије за техички преглед мора 
да буде усклађена са Спецификацијом посебних делова снимљених у Елаборату 
геодетских радова за изведени објекат и посебне делове. Детаљно допуњени Елаборати 
геодетских радова за изведени објекат и посебне делове и Елаборат геодетских радова 
за подземне инсталације у ПДФ формату сложити по редоследу страна-приложени 
елаборат није уређен. 
    
 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 3. став 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем (“Сл.  гласник  РС”,  бр.  113/15 и 96/16) прописано је  да ако се 
захтев подноси преко пуномоћника, уз захтев се прилаже скенирана копија 
(дигитализовани примерак) пуномоћја, која не мора бити оверена од стране органа који 
је по закону надлежан за оверу, с тим што надлежни орган може накнадно тражити да 
му се достави оверено пуномоћје, ако посумња у његову истинитост 
 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, тако да 
је  у конкретном случају утврђено да захтев није прецизан у погледу објекта за који се 
тражи употребна дозвола,  као и да нема пуномоћја, а такође није достављена  
целокупна потребна документација, услед чега нису испуњени формални услови за 
даље поступање  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.  
 Против  овог  закључка  може  се  изјавити  приговор општинском већу градске 
опшине Раковица,  у  року  од три  дана  од  дана  пријема  истог,  а  преко  овог  органа,  
таксирана  са  440,00 динара  општинске административне таксе коју треба уплатити на 
жиро рачун 840-742251843-73, позив на број 97, па 29-120. 
 Решено у Одељењу  за грађевинске и комуналне послове, - Одсек за грађевинске 
послове под бројем ROP-RAK-28925-IUP-2/2017, заводни број 351-52/2017, дана  
31.03.2017. године.   
 
Закључак доставити:  подносиоцу захтева  и архиви. 
 
 
Обрађивачи: 
Алексић Стана, дипл.инж. грађ. 
Николић Филип, дипл. правник 
Марина Купрешак, дипл. правник 
                                                              
 
          РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 
 
                                            дипл.инж.арх. Славица Трифуновић  Стефановић 


