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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 Павловић Томислава из Београда, ул. 
Натошевићева 28, поднетог преко пуномоћника Бојана Тодосијевића из Трубаревца-Соко 
Бања, за издавање  употребне дозволе у вези 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),на 
основу  чл. 43, 44 Правилника о поступку спровеђења обједињене процедуре 
електронским путем (“Сл.  гласник  РС”,  бр.  113/15), доноси  

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Павловић Томислава из Београда, ул. Натошевићева 28, 

поднет преко пуномоћника Бојана Тодосијевића из Трубаревца-Соко бања, за издавање  
употребне дозволе на основу члана 158.  Закона о планирању и изградњи, за спортско 
рекреативни комплекс са пратећим садржајима у улици Матије Гупца бр.40/г, у Београду, 
на кат.парцели 188/2 КО Стара Раковица, због неиспуњених формалних услова за 
поступање по захтеву. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Павловић Томислав из Београда, ул. Натошевићева 28, поднео је преко пуномоћника 

Бојана Тодосијевића из Трубаревца-Соко Бања, путем централне евиденције обједињене 
процедуре електронским путем, за издавање  употребне дозволе за спортско рекреативни 
комплекс са пратећим садржајима у улици Матије Гупца бр.40/г, у Београду, на 
кат.парцели 188/2 КО Стара Раковица 

У прилогу наведеног захтева  приложено је:  
- Записник комисије о извршеном  техничком прегледу, 
- Елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта   у улици Матије 
Гупца 40г, израђен одпредузећа  ,,ГЕОТЕХНИКА“доо, 
-Елаборат геодетских радова за подземне инсталације  у улици Матије Гупца 40г, израђен 
одпредузећа  ,,ГЕОТЕХНИКА“доо,  
-стручни налаз бр А-22/16 о прегледу и испитивању громобранске инсталације 
- пуномоћје, 
- доказ о уплати административне таксе, 
- доказ о уплати накнаде за ЦЕОП за издавање употребне дозволе. 

 
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. 

 
Чланом 43. Правилника о поступку спровеђења обједињене процедуре електронским путем 
(“Сл.  гласник  РС”,  бр.  113/15) Поступак за издавање употребне дозволе покреће се 
подношењем захтева надлежном органу кроз ЦИС.  
Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се:  
1) пројекат за извођење са потврдом и овером инвеститора, лица које врши стручни надзор 
и извођача радова да је изведено стање једнако пројектованом, ако у току грађења није 
одступљено од пројекта за извођење и ако је пројекат изведеног објекта израђен у складу са 
правилником којим се уређује садржина техничке документације;  
2) извештај комисије за технички преглед, којим се утврђује да је објекат подобан за 
употребу, са предлогом за издавање употребне дозволе;  
3) доказ о плаћању прописаних такси, односно накнада и накнаде за Централну евиденцију, 
укључујући и накнаду за поднету пријаву завршетка темеља и завршетка објекта у 
конструктвном смислу, ако су те пријаве подношене за објекат за који се тражи употребна 
дозвола;  
4) сертификат о енергетским својствима објекта, ако је за објекат прописана обавеза 
прибављања сертификата о енергетским својствима;  
5) елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта;  
6) елаборат геодетских радова за подземне инсталације.  
Инвеститор може поднети захтев за издавање употребне дозволе и за радове изведене у 
складу са решењем из члана 145. Закона, као и у складу са решењем о привременој 
грађевинској дозволи.  

 
Чланом 44. Правилника о поступку спровеђења обједињене процедуре електронским 

путем (“Сл.  гласник  РС”,  бр.  113/15) 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 наведеном захтеву напред именоване, као надлежни орган, испитало је  
испуњеност формалних услова за поступање по захтеву  у складу са напред наведеним 
одредбама Закона и Правилника, и утврдио да нису испуњени формални услови за даље 
поступање  за издавање употребне дозволе. 

 
У конкретном случају утврђено је да уз захтев није приложена  документација 

прописана овим Законом и Правилником и то:  извештај комисије за технички преглед, 
којим се утврђује да је објекат подобан за употребу, са предлогом за издавање употребне 
дозволе 

Због свега наведеног одлучено је  као у диспозитиву 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 послове и грађевинску инспекцију градске општине  
Раковица - Одсек за грађевинске послове  под  бројем ROP-RAK-24922-IUP-1/2016  дана  
04.10.2016. године.   

 
Закључак доставити: подносиоцу захтева 
 
Обрађивачи: 
 
Алексић Стана, дипл.инж. грађ. 
Марина Купрешак, дипл. правник 

                                                          РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 
 

                                                дипл.инж.арх. Славица Трифуновић Стефановић 
 
 


