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Крагујевац
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ, ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ,
УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,Одељење за обједињену
процедуру, Служба за изградњу, решавајући по захтеву ПРОТРКА ЗОРАНА из Крагујевца, ул.
Стевана Високог бр. 28, на основу члана 44. став 1. тачка 5. Статута града Крагујевца (''Сл.
лист Града Крагујевца'', бр. 25/15-пречишћен текст) , члана 158. став 2. Закона о планирању
и изградњи објеката (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС,
24/2011, 121/12, 42/13-одлука УС , 50/13-одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана
45. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
("Службени гласник РС" бр. 113/15) и члана 195. Закона о општем управном поступку,
доноси
РЕШЕЊЕ
ЗАХТЕВ СЕ УСВАЈА, па се ПРОТРКА ЗОРАНУ из Крагујевца, ул. Стевана Високог
бр. 28, као инвеститору ОДОБРАВА употреба изведених радова на реконструисаном,
дограђеном и надграђеном породичном стамбеном објекту, спратности По+П+1, категорија
објекта „А“ класификациони број 112111 проценат 100%, обележеног бројем 4, на кп. бр.
10512/1 КО Крагујевац 4, у површини од 00ха 04а 15м2, у улици Стевана Високог бр. 28, у
Крагујевцу, чија је изградња изведена према грађевинској дозволи број XVIII-3510-223 од
20.09.2012. године и овереној пројектној документацији.
Oбјекат је прикључен на водоводну, канализациону, електро и градску гасоводну
мрежу.
Елаборат геодетских радова снимљеног објекта и водова и Допуна елабората
геодетских радова снимљеног објекта и водова израђен је од стране АГЕНЦИЈЕ ЗА
ГЕОДЕЗИЈУ ГЕОФОТО МИША МАРКОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК КРАГУЈЕВАЦ КРАГУЈЕВАЧКОГ
ОКТОБРА ТЦ ПРОСТОР, овереном од стане Мише Д. Марковића, маст.инж.геодез. геодетска
лиценца првог реда број 01 0380 15.
Укупна нето површина објекта износи 322,84 м2.
Нето површине изведеног објекта по етажама су:
а) укупна нето површина етаже подрума је 29,95 м2, а састоји се од:
- ходника Р нето=3,33 м2,
- предпростора Р нето=3,54 м2,
- оставе 4,52 м2,
- оставе 4,32 м2, и
- склоништа 14,24 м2,

б) укупна нето површина етаже приземња је 180,56 м2, а састоји се од једне стамбене
јединице обележене бројем 1,
в) укупна нето површина етаже првог спрата је 112,33 м2, а састоји се од једне стамбене
јединице, обележене бројем 2.
Извршено је геодетско снимање објеката.
Минимални гарантни рок за грађевинске радове и конструкцију објекта је 10 година
од примопредаје радова.
Образложење
ПРОТРКА ЗОРАН из Крагујевца, ул. Стевана Високог бр. 28, поднео је овој Управи
у форми електронског документа кроз ЦИС, преко овлашћеника Мише Марковића из
Крагујевца, по овлашћењу од 06.06.2016. године, захтев под бројем Централног привредног
регистра ROP-KRG-12408-UP-1/2016, заведен код ове Управе под заводним бројем XVIII-351015UD/16-OP, за издавање употребне дозволе за изведене радове на реконструисаном,
дограђеном и надграђеном породичном стамбеном објекту, спратности По+П+1, категорија
објекта „А“ класификациони број 112111 проценат 100%, обележеног бројем 4, на кп. бр.
10512/1 КО Крагујевац 4, у површини од 00ха 04а 15м2, у улици Стевана Високог бр. 28, у
Крагујевцу, чија је изградња изведена према грађевинској дозволи број XVIII-3510-223 од
20.09.2012. године.
Уз захтев за издавање употребне дозволе инвеститор је приложио следећу
документацију:
доказ о уплати административне таксе у износу од 300,00 динара, од
06.06.2016. године, за подношење захтева и доношење решења о употребној дозволи, у
форми електронског документа у pdf формату, потписан квалификованим електронским
потписом; доказ о уплати накнаде за услуге ЦЕОП од 06.06.2016. године, у износу од 1000,00
динара, у форми електронског документа у pdf формату, потписан квалификованим
електронским потписом; Елаборат геодетских радова снимњеног објекат и водова од априла
2016., и Допуна елабората геодетских радова снимљеног објекта и водова , од јуна 2016.
године,
оба израђена од АГЕНЦИЈЕ ЗА ГЕОДЕЗИЈУ ГЕОФОТО МИША МАРКОВИЋ
ПРЕДУЗЕТНИК КРАГУЈЕВАЦ КРАГУЈЕВАЧКОГ ОКТОБРА ТЦ ПРОСТОР, у форми
електронског документа у pdf формату, потписани електронским потписом овлашћеног лица;
Изјаву одговорног пројектанта Виолете Поповић од марта 2016. године, којом потврђује да је
објекат изграђен према главном пројекту на основу кога је издата грађевинска дозвола, као и
да је објекат прикључен на инфраструктурну мрежу за све прикључке предвиђене пројектом, у
форми електронског документа у pdf формату, потписан квалификованим електронским
потписом овлашћеног лица; Овлашћење за Мишу Марковића из Крагујевца од 06.06.2016.
године за подношење захтева електронским путем, у форми електронског документа у pdf
формату, потписан квалификованим електронским потписом, и доказ о уплати републичке
административне таксе у износу од 34.516,00 динара од 16.06.2016. године, за доношење
решења о употребној дозволи, у форми електронског документа у pdf формату, потписан
квалификованим електронским потписом.
На основу утврђених чињеница, а пре свега увидом у приложене доказе, Елаборат
геодетских радова снимљењог објекта и водова, као и изјаву одговорног пројектанта, у складу
са чланом 158. став 2. Закона о планирању и изградњи објеката ( ''Сл. гласник РС'', бр. 72/09,
81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС , 24/2011, 121/12, 42/13-одлука УС ...и 145/14 ) и чланом
45. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
("Службени гласник РС" бр. 113/15), Управа је донела решење као у диспозитиву.

За подношење захтева за издавање употребне дозволе инвеститор је платио
републичку административну таксу у износу од 300,00 динара и накнаду за услуге ЦЕОП-а у
износу од 1000,00 динара, а решење је донето по наплати републичке административне таксе
од 0,2 % на предрачунску вредност објекта, односно радова, у износу од 34.516,00 динара, по
тарифном броју 170. став 3. Закона о републичким административним таксама (''Сл.
гласник РС'', бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10,
50/11 и 70/11).
Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре у Београду - Шумадијски управни округ у Крагујевцу, у року од 8
дана од дана пријема решења, преко ове Управе, са 440,00 динара републичке
административне таксе.
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ, УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СЛУЖБА ЗА ИЗГРАДЊУ,
ROP-KRG-12408-UP-1/2016, Заводни број:XVIII-3510-15UD/16-OP дана 14.06.2016.год.
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