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Б Е О Г Р А Д 
 
          Управа ГО Раковице - Одељење за грађевинске и комуналне послове-Одсек за  
грађевинске послове, решавајући по захтеву „Messer Tehnogas“ AD Београд, ул. Бањички 
пут бр. 62, поднетог преко пуномоћника Пантић Небојше кoји је поднет  дана 14.11.2016. 
године, преко централне евиденције обједињене процедуре електронским путем,  под 
бројем ROP-RAK-24035-IUP-2/2016, заводни број 351-193/2016, за издавање  употребне 
дозволе за изведене  радове на реконструкцији постојеће унутрашње гасне инсталације за 
пословни објекат – фабрику  у Раковици, Београд, ул. Бањички пут бр. 62, на кат. парцели 
бр. 159/1 и 159/2 КО Стара Раковица, на основу члана 158. став 2.Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС,24/2011, 
121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 
145/2014), члана 45. Правилника о спровођењу Обједињене процедуре електронским 
путем(''Сл.гласник РС'' бр. 113/2015) и члана 192. Закона о општем управном поступку 
(''Службени лист СРЈ'', број 33/97 и 31/2001 и ''Службени гласник РС'', број 30/2010) доноси 
 

РЕШЕЊЕ О 
УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ 

 
         ИЗДАЈЕ СЕ инвеститору „Messer Tehnogas“ AD Београд, ул. Бањички пут бр. 62 
употребна дозвола за изведене радове на  реконструкцији постојеће унутрашње гасне 
инсталације у пословном објекату - фабрици  у Раковици, Београд  у ул. Бањички пут бр. 62, 
на кат. парцели бр. 159/1 и 159/2 КО Стара Раковица. 
        Реконструкција постојеће унутрашње гасне инсталације је одобрена решењем Управе 
ГО Раковице - Одељење за грађевинске и комуналне послове-Одсек за  грађевинске послове 
ROP-RAK-24035-ISAW-1/2016, заводни број 351–193/2016 од 26.09.2016.године, 
правоснажно од 05.10.2016. године.  

       Саставни део овог решења чине Записник о извршеном техничком прегледу 
урађен од стране Комисије за технички пријем у саставу:Саша Поповић дипл.маш. инж 
председник Комисије и члан Комисије за машинске радове, лиценца  430 6794 04 и Снежана 
Ђикић  дипл.инж.арх. члан Комисије за грађевинске радове , лиценца 300 6278 03 и 
Елаборат геодетских радова за подземне инсталације „ГЕО-ТЕХНИКА“доо из Београда 
         Гарантни рок за изведене радове из става 1 овог решења, утврђен је сходно одредбама 
Правилника о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, 
садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрање тла 
и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте 
објеката („Службени гласник РС“ бр. 27/2015).  
 
                                                           О б р а з л о ж е њ е 
 
        Предузеће „Messer Tehnogas“ AD Београд, ул. Бањички пут бр. 62, преко пуномоћника 
Пантић Небојше, поднело је дана 14.11.2016. године, преко централне евиденције 
обједињене процедуре електронским путем,  под бројем ROP-RAK-24035-IUP-2/2016, 



 2 
заводни број 351-193/2016, захтев за издавање  употребне дозволе за зведене  
радове на реконструкцији постојеће унутрашње гасне инсталације за пословни објекат – 
фабрику  у Раковици, Београд, ул. Бањички пут бр. 62, на кат. парцели бр. 159/1 и 159/2 КО 
Стара Раковица. 
          Уз захтев је приложено: 

- Записник о извршеном техничком прегледу урађен од стране Комисије за технички 
пријем која је формирана решењем инвеститора број 6150 од 04. новембра 2016. године. 
Комисија технички пријем је у саставу:Саша Поповић дипл.маш. инж председник Комисије 
и члан Комисије за машинске радове, лиценца  430 6794 04 и Снежана Ђикић  дипл.инж.арх. 
члан Комисије за грађевинске радове , лиценца 300 6278 03. 
 -Елаборат геодетских радова за подземне инсталације „ГЕО-ТЕХНИКА“доо из 
Београда, 

-Изјава извођача и надзорног органа којом потврђују да су сви машински и 
грађевински радови изведени у складу са пројектном документацијом, важећим СРПС 
стандардима за овакву врсту посла, Правилником о техничким нормативима, и осталим 
прописима и стандардима за ову врсту инсталација, да уграђени материјал задовољава 
квалитетом и да поседује атесте произвођача, као и да се инсталација објекта може ставити 
уфункцију и безбедно користити. 

-  Решење МУП РС Сектор за ванредне ситуације Одељења за ванредне ситуације у 
Београду, бр. 217.3.421/2016 од 08.11. 2016. године да су спроведене мере заштите од пожара, 

-доказ о уплати таксе за подношење захтева, 
            -доказ о уплати накнаде за ЦЕОП за издавање употребне дозволе. 
           Поступајући по захтеву овај орган је извршио проверу испуњености формалних 
услова за поступање по захтеву и утврдио да су формални услови из члана 43. Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', 
број 13/2015) испуњени. Због свега наведеног, а на основу члана 158. став 4. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 
132/2014и 145/2014) донето је решење као у диспозитиву. 
      Такса за ово решење наплаћена је у износу од 480,00 динара на основу Закона о 
републичким административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр. 43/03,... 5/09) и 2.000,00 
динара као накнада за ЦЕОП за услуге које врши АПР на основу Одлуке о накнадама за 
послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре 
(„Сл.гласник РС“, бр. 119/13, 138/14, 45/2015 и 106/15). 
           Против овог решења дозвољена је жалба у року од 8 дана од дана пријема истог 
Секретаријату за инспекцијске послове Градске управе града Београда, Сектору за 
другостепени поступак и управно правне послове за грађевинску и урбанистичку 
инспекцију,  а преко овог органа. 
          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.  
           Решење доставити: Инвеститору,  Грађевинској инспекцији. 
 
Обрађивачи:            
дипл.инж.грађ Стана Алексић                     
дипл. правник  Марина Купрешак 
                                                                      РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 
                                                  
                                                    дипл. инж. арх. Славица Трифуновић Стефановић                                           


