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Општинска  управа  Прибој  -  Одељење  за  урбанизам,  грађевинарство,  комунално-
стамбене и имовинско-правне послове, решавајући по захтеву “Кладенац електро“ д.о.о. Бела
Земља,  матични  број 21073423,  ПИБ   108818192,  чији  је  пуномоћник Павловић Зоран  из
Чајетине,  у поступку издавања употребне дозволе, на основу члана 44. став  1.  Правилника о
поступку  спровођења  обједињене  процедуре  електронским  путем   (''Сл.  гласник  РС'',  број
113/2015 и 96/2016)  доноси 

        З А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев  “Кладенац електро“ д.о.о. Бела Земља,  матични број 21073423,
ПИБ  108818192, заведен  под  бројем  ROP-PRI-21712-IUP-1/2017,  којим  тражи  издавање
употребне дозволе, због формалних недостатака. 

  О б р а з л о ж е њ е 

         “Кладенац електро“ д.о.о. Бела Земља, матични број 21073423, ПИБ  108818192, поднело
је овом органу 21.07.2017. године, електронским путем кроз централни информациони систем
Агенције за привредне регистре, а преко пуномоћника  Павловић Зорана из Чајетине, захтев
којим тражи издавање издавање употребне дозволе за машинску зграду на кат парцели 2155
КО  Бучје,  категорија  објекта  „Г“,  класификациони  број  230201.  Уз  захтев  је  приложено:
елаборат геодетских радова (снимање цевовода) израђен од стране Радње за остале стручне,
научне и техничке делатности „ГЕОПРОФИЛ ИНГ“ Зоран Ћејбашић, инж. геодез., број лиценце
02 051713; елаборат геодетских радова (снимања објекта) израђен од стране Радње за остале
стручне, научне и техничке делатности „ГЕОПРОФИЛ ИНГ“ Зоран Ћејбашић, инж. геодез., број
лиценце  02  051713;  пројекат  изведеног  објекта  израђен  од  стране  Бироа  за  пројектовање
„ГИТЕР ИНЖЕЊЕРИНГ“, Чајетина, главни пројектант: Павловић Зоран, дипл.инж.грађ.; извештај
комисије за технички преглед (комисија у саставу: Кузељевић Марко, дипл.грађ.инж., Дедић
Драгутин,  дипл.маш.инж.,  Глишовић Дејан,  дипл.инж.ел.,  Хашимбеговић Емир,  дипл.инж.ел.;
као и доказ о уплати републичке административне таксе и накнаде ЦЕОП.   

Чланом  43.  став  1.  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре
електронским путем  (''Сл. гласник РС'', број 113/2015  и 96/2016), прописано је: „по пријему
захтева за издавање  употребне дозволе,  надлежни орган проверава испуњеност формалних
услова за поступање по  захтеву, односно да ли је: 1) надлежан за поступање по захтеву; 2) да
ли је подносилац захтева лице које, у складу са Законом може бити подносилац захтева за
издавање те употребне дозволе; 3) да ли је захтев поднет у прописаној форми и да ли садржи
све прописане податке; 4) да ли је  уз захтев приложена сва документација прописана Законом
и подзаконским актима донетим на основу Закона; 5) да ли је уз захтев приложен доказ о
уплати  административних  такси  и  накнада  наведених  у  члану  42.  став  2.  тачка  3)  овог
правилника“. 

Увидом  у  достављену  документацију  утврђено  је  да  инвестиор  није  доставио  сву
документацију прописану Законом и подзаконским актима донетим на основу Закона.

Наиме, чланом 42.  став 2.  тачка 1.  Правилника о  поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем, прописано је да се уз захтев за издавање употребне дозволе
прилаже 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 или  пројекат  изведеног  објекта,  израђен у  складу  са
правилником којим се уређује садржина техничке документације.
           Чланом 70. став 2.  Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења
контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. гласник РС“, број



                                                                        2.
23/2015, 77/2015, 58/2016 и 96/2016) прописано је: у случају да је приликом грађења објекта,
односно  извођења  радова,  дошло  до  одступања  од  пројекта  за  извођење,  које  нису  у
супротности  са  локацијским  условима  и  грађевинском  дозволом,  израђује  се  главна  свеска
пројекта изведеног објекта која, осим садржаја из члана 61. правилника, садржи и детаљан
опис  свих  насталих  измена  током  грађења  објекта.  Исто  тако,  чланом  71.  Правилника  о
садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према
класи и намени објекта, прописано је да се главној свесци изведеног објекта обавезно прилаже
и:  образложење  усклађености  изведеног  објекта  са  издатом  грађевинском  дозволом,  опис
евентуалних одступања изведеног објекта у односу на пројекат за грађевинску дозволу, који
садржи и наводе листова појединих делова  пројекта где су те измене видљиве, уколико ова
одступања не представљају измене у смислу члана 142. ства 2. Закона које изискују измену
грађевинске дозволе.

Увидом у пројекат изведеног објекта који је приожен уз захтев, утврђено је да главна
свеска не садржи детаљан опис свих насталих измена из члана 70. став 2. Правилника, као и
прилоге из члана 71. Правилника, односно да инвеститор није приложио пројекат изведеног
објекта израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације,
те сходно наведеном није приложио ни сву документацију прописану Законом и подзаконским
актима донетим на основу Закона.

Одредбом члана 44. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем, прописано је  да  ако нису испуњени формални услови за даље поступање
по  захтеву,  прописани  чланом  43.  овог  правилника,  надлежни  орган  захтев  одбацује
закључком, у року од пет радних дана од дана подношења захтева, уз навођење разлога за
такву одлуку.

Сходно члану 44. Правилника ако подносилац захтева у року од десет дана од дана
пријема  овог  закључка,  а  најкасније  30  дана  од  дана  његовог  објављивања  на  интернет
страници надлежног органа поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не
доставља  документацију  поднету  уз  захтев  који  је  одбачен,  нити  поново  плаћа
административне таксе накнаде из члана 42. став 2. тачка 3) правилника. Подносилац захтева
може  само  једном  искористити  право  на  подношење  усаглашеног  захтева  без  обавезе
достављања  документације  поднете  уз  захтев  који  је  одбачен  и  поновног  плаћања
административне таксе за подношење захтева и накнада из члана из члана 42. став 2. тачка 3)
правилника.

На основу свега изнетог,  применом прописа из увода, одлучено је као у диспозитиву
овог закључка.                                                                                      

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка незадовољна странка има
право  приговора  Општинском  већу  општине  Прибој,  у  року  од  три дана  од  дана  пријема
закључка.

Жалба  се  предаје  преко  овог  органа,  непосредно,  или  преко  поште  (препоручено)
таксирана  са  440,00 динара  републичке  административне  таксе  (жиро-рачун  број  840-
742221843-57, модел 97, позив на број 43-083).                                                                

Решено у Одељењу за урбанизам, грађевинарство,  комунално-стамбене и имовинско-
правне послове под бројем: ROP-PRI-21712-IUP-1/2017  од 24.07.2017. године.

                                                                                                       РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
                                           Елвис Мујовић 


