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       Управа ГО Раковица, Одељење за грађевинске и комуналне послове, Одсек за 
грађевинске послове, решавајући по захтеву инвеститора  Врањковић Наташе, 
Пејовић  Ане и Пејовић Јелене, све из Београда, ул. Косте Живковића бр. 1, поднетог 
преко  пуномоћника Игњатов Јелене из Београда, ул. Ваљевска бр. 3, дана 14.03.2017. 
године, преко централне евиденције обједињене процедуре електронским путем,  под 
бројем ROP-RAK-6093-IUP-1/2017, (број заведен у ГО Раковица 351-39/2017), 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 Врањковић Наташе, Пејовић Ане и Пејовић Јелене, све из 
Београда, ул. Косте Живковића бр. 1,  поднет дана 14.03.2017. године, преко централне 
евиденције обједињене процедуре електронским путем,  под бројем ROP-RAK-6093-
IUP-1/2017, (број заведен у ГО Раковица 351-39/2017), који се односи на издавање 
одобрења  за употребу  изведених радова на реконструкцији и премештању помоћног 
објекта величине 8,10х4,62м до постојећег стамбеног објекта и доградњи једне собе 
величине 3,80х4,90м уз постојећи стамбени објекат који се налази у Београду у ул. 
Косте  Живковића бр. 1, на кат. парцели бр. 61, КО Стара Раковица, због неиспуњених 
формалних услова за поступање по захтеву. 

   
                                        О б р а з л о ж е њ е 
 
 Врањковић Наташа, Пејовић Ана и Пејовић Јелена, све из Београда, ул. Косте 

Живковића бр. 1, поденеле су преко  пуномоћника Игњатов Јелене из Београда, ул. 
Ваљевска бр. 3, дана 14.03.2017. године, преко централне евиденције обједињене 
процедуре електронским путем,  под бројем ROP-RAK-6093-IUP-1/2017, (број заведен 
у ГО Раковица 351-39/2017), захтев за издавање одобрења  за употребу  изведених 
радова на реконструкцији и премештању помоћног објекта величине 8,10х4,62м до 
постојећег стамбеног објекта и доградњи једне собе величине 3,80х4,90м уз постојећи 
стамбени објекат који се налази у Београду у ул. Косте  Живковића бр. 1, на кат. 
парцели бр. 61, КО Стара Раковица. 

 
 У прилогу поднетог захтева приложено је:  

-Оверено пуномоћје; 
-Елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта, израђен 
01.03.2017. године од стране Агенције за пружање геодетских услуга „ЈУГОПРОЈЕКТ“ 
из Новог Београда, ул. Веспучијева бр. 13, одговорно лице Владе Ковачевић, дипл. инж. 
геодез., бр. лиценце 01 0195 12 ;  



-Потврда о извршеном техничком прегледу објекта за употребну дозволу израђена под 
бројем TP 05/16, марта 2017. године од стране Атељеа за пројектовање и инжењеринг 
„LINE_ARH“ Београд, ул. Ваљевска бр. 3, одговорно лице Игњатов Јелена, дипл. инж. 
арх., бр. лиценце 300 G789 08. 
-Решење број 351-780/79-IV од 23.01.1980. године издато од Комитета за комунално 
стамбене послове општине Раковица; 
- Оставинско решење Другог општинског суда у Београду О.бр.4381/05 од 17.12.2005. 
године;  
   -Препис листа непокретности 454 издато од Републичког геодетског завода, Службе 
за катастар непокретнсоти Раковица под бројем 952-1-3787/2016 од 26.10.2016. године; 
-Копија плана парцеле издата од Републичког геодетског завода, Службе за катастар 
непокретности Раковица под бројем 953-1-350/2016 од 26.10.2016. године; 
- доказ о уплати таксе за подношење захтева, 
- доказ о уплати накнаде за ЦЕОП за издавање употребне дозволе. 
 
                Прегледом достављене техничке документације и увидом у документацију 
овог органа утврђено је: 
-да подносиоци захтева нису приложили елаборат геодетских радова за подземне 
инсталације; 
-да  у приложеном елаборату геодетских радова за изведени објекат и посебне делове 
објекта, није обрађен цео објекат који је предмет техничког прегледа, односно није 
снимљено све по грађевинској дозволи број 351-780/79 од 23.01.1980. године; 
-да је  у потврди о извршеном техничком прегледу објекта, потребно дати мишљење  о 
енергетским својствима објекта;  
-такође је у потврди о извршеном техничком прегледу објекта, уписано да се ради о 
стамбеном објекту који спада у категорију „А“ објеката, са класификационим бројем 
112111 сходно члану 7.  Правилника о класификацији и категоризацији објеката„Сл. 
гласник РС“ бр. 22/15), у којем се тај класификациони број односи на објекат  са два 
стана, тако да је потребно изменити класификациони број, јер се у конкретном случају 
ради о стамбеном објекту са једним станом;  
-потребно је отклонити недостатак у потврди, у делу где су описане физичке целине у 
објекту, у којем су за стан број 1 наведена имена Миловановић Јован, Неговановић 
Весна, Мловановић Ковачевић Невена, уместо лица која су поднела захтев као 
власници предметног објекта, односно  Наташа Врањковић, Пејовић Ана и Пејовић 
Јелена, као и у делу где су уписане просторије из којих се састоји  помоћни објекат, 
потребно је уписати просторије у складу са наменом као што је наведено у пројекту, 
односно да се  исти састоји од просторије за огрев, котларнице и оставе за домаћинство.  
 

Како је чланом 158. став 3, Закона о планирању и  изградњи (Сл. гласник РС»,бр. 
72/09, 81/09, 64/10, 24/11,121/12, 42/13, 50/13, 54/13 , 98/13, 132 /14и 145/14), прописано 
је да се  уз захтев за издавање употребне дозволе  прилаже извештај комисије за 
технички преглед којим се утврђује да је објекат подобан за употребу са предлогом да 
се може издати употребна дозвола, елаборат геодетских радова за изведени објекат и 
посебне делове објекта, као и елаборат геодетских радова за подземне инсталације и 
сертификат о енергетским својствима објекта, ако је за објекат прописана обавеза 
прибављања сертификата о енергетским својствима, али како се ради о објекту који 
спада у „А“ категорију, сходно Правилнику о класификацији објеката („Сл. гласник 
РС“ бр. 22/15) у конкретном случају се не примењују одредбе Закона о планирању и 
изградњи у смислу обавезности техничког прегледа за утврђивање подобности 
изведеног објекта на основу члана 5. став 1. Правилника о објектима на које се не 



примењују поједине одредбе Закона о планирању и изградњи, то инвеститор није био у 
обавези да достави извештај комисије о извршеном техничком прегледу. 

  
 

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 неиспуњени формални услова 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.  

 
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   заводни број ROP-RAK- 6093-IUP-1/2017, заводни број : 351– 
39/2017, дана  21.03.2017. године.   

 
Закључак доставити:  подносиоцу захтева  и архиви. 
 
 

Обрађивачи: 
дипл.инж. грађ. Стана Алексић 
дипл. правник Соња Минић Алексић 
 
 
 

                                                              РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 
 
                                              дипл.инж.арх. Славица Трифуновић Стефановић  

  


