РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
Градска управа за просторно планирање,
урбанизам, изградњу и заштиту животне средине
Oдељење за обједињену процедуру
Служба за изградњу
ROP-KRG-8860- IUP-1/2016 и
Заводни број XVIII 3510-11УД/16-ОП
Дана:10.06.2016.године
Крагујевац
ГРАД КРАГУЈЕВAЦ, УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ, СЛУЖБА ЗА
ИЗГРАДЊУ, поступајући по захтеву ФАКУЛТЕТА ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА, УНИВЕРЗИТЕТА У
КРАГУЈЕВЦУ, из Крагујевца, ул. Сестре Јањић бр.6, ПИБ:10157499, кога по пуномоћју од 13.04.2016.
године, заступа “ОРТОПЛАН“ ДОО из Аранђеловца, ул. Косте Милетића бр. 3, ПИБ:106740856, за
издавања употребне дозволе за изграђени објекат бр.2, на основу члана 44. став 1. тачка 5. Статута
града Крагујевца ("Службени лист Града Крагујевца", бр.25/15 – пречишћен текст), члана 192. Закона
о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр.33/97 и 31/01 и "Службени гласник РС" бр.
30/10), у вези члана 158. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/2009 –
исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС и 98/2013одлука УС), доноси
РЕШЕЊЕ
ОДБИЈА СЕ захтев инвеститора ФАКУЛТЕТА ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА, УНИВЕРЗИТЕТА У
КРАГУЈЕВЦУ, из Крагујевца, ул. Сестре Јањић бр.6, ПИБ:10157499, за издавање употребне дозволе
за изграђени објекат-зграде високог образовања, уписане под бројем бр.2, на кп.бр.922/1 КО
Крагујевац 3, који се састоји из блока "А", спратности П+2+Пк, блока "Б", спратности По+2+Пк и блока
"Ц", спратности Сут+П+1, у улици Сестре Јањић бр.6 у Крагујевцу, као неоснован.

Образложење
ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА, УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, из Крагујевца, ул. Сестре
Јањић бр.6, ПИБ:10157499, поднео је дана 10.05.2016. године, преко пуномоћника, захтев овој
Управи, за издавање употребне дозволе за изграђени објекат у улици Сестре Јањић бр.6 у
Крагујевцу, на кп.бр.922/1 КО Крагујевац 3, заведен под бројем ROP-KRG-8860-IUP-1 /2016, код Цеопа
и број XVIII 3510-11УД /16-ОП код ове Управе, а у смислу чл. 158. став 2. Закона о планирању и
изградњи (''Сл. гласник РС'', број 72/09, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлукаУС, 24/2011, 121/12, 42/13 одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14).
Службено лице ове управе, након пријема захтева, приступило је поново провери испуњености
формалних услова за изградњу, у смислу члана 8ђ. поменутог Закона и члана 16. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре (''Сл. гласник РС'', број 22/15 и 89/15).
Провером испуњености формалних услова за поступање по захтеву, утврђено је да је инвеститор
уз захтев приложио следећу документацију: пуномоћје од 13.04.2016. године, записник Комисије за
технички преглед од 06.04.2016. године, који је израдило Предузеће за пројектовање и инжењеринг
"ОРТОПЛАН" из Аранђеловца, ул.Војводе Путника бр.15, елаборат геодетских радова за изведени
објекат и посебне делове објекта и Елаборат геодетских радова за подземне инсталације који је
израдила Агенција за геодетске услуге ГРО БИГ Крагујевац, БОБАН ИЛИЋ ПР, доказ о уплати
накнаде за услуге ЦЕОП у износу од 2000,00, све у пдф формату, потписано квалификованим
електронским потписом.
Провером приложене документације утврђено је да је инвеститор приложио сву прописану
документацију, у смислу члана 158. става 3. Закона о планирању и изградњи.
Комисија за технички преглед извршила је преглед изведених радова на изграђеном објектузгради високог образовања, уписане под бројем бр.2, на кп.бр.922/1 КО Крагујевац 3, који се састоји
из блока "А", спратности П+2+Пк, блока "Б", спратности По+2+Пк и блока "Ц", спратности Сут+П+1, у
улици Сестре Јањић бр.6 у Крагујевцу, нето површине 5.093,10м2. Наведеним записником Комисија за
технички преглед је потврдила да је објекат бр.2 односно блокови "А", "Б" и "Ц", Факултета
инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, изведени у складу са главним пројектом на основу
кога је добијена грађевинска дозвола и да су наведени блокови у целости подобни за употребу.

Саставни делови Записника Комисије за технички преглед су: записник члана комисије за
електро инсталације, записник члана комисије за машинске инсталације, записник члана комисије за
инсталације воде и канализације и записник члана комисије за против пожарну заштиту, који је
предложио да градска Управа донесе решење о употреби противпожарних инсталација блока "А",
блока "Б" и блока "Ц", Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, на кп.бр.922/1 КО
Крагујевац 3.
Обзиром да је предмет техничког прегледа, објекат високог образовања, уписан под бројем 2, на
кп.бр.922/1 КО Крагујевац 3, у улици Сестре Јањић бр.6 у Крагујевцу, који се према чл. 2. тачке 22а.
Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/2009 – исправка, 64/2010 –
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС и 98/2013-одлука УС), сврстава
у остале објекте јавне намене, то је у вршењу техничког прегледа предметног објекта, а према чл.36.
став 1. Закона о заштити од пожара (''Сл. гласник РС'', број 111/2009 и 20/2015), као члан Комисије за
технички преглед који утврђује подобност објекта за употребу у погледу спроведености мера заштите
од пожара, морало бити ангажовано лице са лиценцом запослено у органу државне управе,
надлежном за послове заштите од пожара и овлашћено за доношење решења у делокругу рада.
У наведеном чл.36 став 2. тачка 4. прописано је да се одредбе из става 1. односе и на објекте
јавне намене површине преко 500м2. Обзиром да је предметни објекат јавне намене, нето површине
5.093,10м2, то је у конкретном случају, као члан Комисије за технички преглед, морало бити
ангажовано лице са лиценцом запослено у органу државне управе, надлежном за послове заштите
од пожара и овлашћено за доношење решења у делокругу рада. Према чл.18. став 6.Правилника о
садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога
комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и
употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката (''Сл. гласник РС'', број
113/15), уколико је члан Комисије за технички преглед лице које утврђује подобност објекта за
употребу у погледу спроведености мера заштите од пожара запослено у органу државне управе
надлежном за послове заштите од пожара, не потписује записник о техничком прегледу, нити предлог
да се може или не може издати употребна дозвола, већ то лице утврђује подобност објекта за
употребу у погледу спроведености мера заштите од пожара решењем, у складу са одредбама закона
којим се уређује заштита од пожара, а које решење се прилаже записнику о техничком прегледу и
чини његов саставни део.
Имајући у виду напред наведено, односно чињеницу да приликом вршења техничког прегледа
објекта Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, нису испоштоване и примењене
одредбе чл.36. Закона о заштити од пожара (''Сл. гласник РС'', број 111/2009 и 20/2015), то је ова
Управа, код овако утврђеног чињеничног стања, одлучила као у диспозитиву решења и одбила захтев
за издавање употребне дозволе за изграђени објекат бр.2, на кп.бр.922/1 КО Крагујевац 3, ул. Сестре
Јањић бр.6, као неоснован, сагласно члану 192. Закона о општем управном поступку ("Службени лист
СРЈ", бр.33/97 и 31/01 и "Службени гласник РС" бр. 30/10), у вези члана 158. Закона о планирању и
изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС и 98/2013-одлука УС).
Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре у Београду-Шумадијски управни округ у Крагујевцу, у року од 15 дана од дана пријема
решења, преко ове Управе, са 440,00 динара републичке административне таксе.
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ, ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ, СЛУЖБА ЗА
ИЗГРАДЊУ, Број ROP-KRG-8860-IUP-1/2016 и Заводни број XVIII 3510-11УД/16-ОП дана 10.06.2016.
године
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Томислав Спасенић, дипл.планер
ОБРАЂИВАЧИ,
Данијела Ђурић, дипл.правник
Д-на:
- подносиоцу захтева
-Грађ. инспекцији
-архиви.

