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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 захтевуЈУРИШЕВИЋ МИЛЕНКА из Крагујевца, ул. Моравска бр.4А , на основу
члана 44. став 1. тачка 5. Статута града Крагујевца (''Сл. лист Града Крагујевца'', бр. 25/15пречишћен 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, 98/13Одлука 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
I. ЗАХТЕВ СЕ УСВАЈА, па се ЈУРИШЕВИЋ МИЛЕНКУ из Крагујевца, ул. Моравска бр. 4А,
као инвеститору ОДОБРАВА употреба стамбене зграде уписане под бројем 1 у препису листа
непокретности број 12028 КО Крагујевав 3, на кп. бр. 3527/2 КО Крагујевац 3,укупна површина парцеле
00ха 03а 63 м2, спратности По+П+Пт, у улици Моравска бр. 4А, у Крагујевцу, категорија објекта „А“,
класификациони број објекта 111011, чија је изградња изведена према решењу надлежног органа број
05-3510-91/96 од 18.04.1996. године и овереној пројектној документацији.
Oбјекат је прикључен на водоводну и канализациону мрежу, електроенергетску
гасоводну мрежу и телекомуникациону мрежу.

мрежу,

и Елаборат геодетских радова за
Елаборат геодетских радова на стамбеном објекту
подземне инсталације израђен је од стране ГЕОДЕТСКА АГЕНЦИЈА “ГЕОМЕТРИ” КРАГУЈЕВАЦ САВЕ
КОВАЧЕВИЋА 24, овереном од стане Слободана Радовановића.
Укупна нето површина стамбене зграде , који се састоји од једног шестособног стана , износи
258,15 м2, а нето површине по етажама су: нето површина подрума 23,40 м2 , нето површина приземља
133.02 м2и нето површина поткровља 101,73 м2 према Елаборату геодетских радова за изведени објекат
и потврди издатој од стране лица које испуњава услове прописане Законом за одговорног пројектанта,
односно одговорног извођача радова за ту врсту објеката, Слободана Гарића, дипл.инж.арх. број
лиценце 400 С 804 08.
Извршено је геодетско снимање објеката.
Минимални гарантни рок према Правилнику о садржају и начину вршења техничког
прегледа, саставу комисије, садржини прегледа комисије о утврђивању подобности објекта за употребу,
осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине
врсте објеката ( "Службени гласник РС" број 27/2015) је истекао.
II.УТВРЂУЈЕ СЕ коначни износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта у износу од
133.624,00 динара године, који je инвеститор Јуришевић Миленко из Крагујевца дужан да измири
најкасније у року од 15 дана од дана пријема решења о употребној дозволи, под претњом принудног

-2извршења решења, уз обавезу да поднесе захтев ЈП "Предузеће за изградњу града Крагујевца" ради
добијања инструкције за плаћање обрачунатог доприноса.
Образложење
ЈУРИШЕВИЋ МИЛЕНКО из Крагујевца, ул. Моравска 4А, поднео је овој Управи у форми
електронског документа кроз ЦИС, захтев под бројем код Централног привредног регистра ROP-KRG5802-IUP-1/2016, преко пуномоћника Радовановић Слободана из Крагујевца, по пуномоћју Ов.бр. 3083/2
од 29.03.2016. године, заведен код ове Управе под заводним бројем XVIII-3510-5UD/16-OP, за издавање
употребне дозволе за изведене радове на изграњи стамбене зграде уписане под бројем 1 у препису
листа непокретности број 12028 КО Крагујевав 3, категорија објекта „А“, класификациони број објекта
111011,
на кп. бр. 3527/2 КО Крагујевац 3,укупна површина парцеле 00ха 03а 63 м2, спратности
По+П+Пк, у улици Моравска бр. 4А, у Крагујевцу, чија је изградња изведена према решењу надлежног
органа број 05-3510-91/96 од 18.04.1996.
Уз захтев за издавање употребне дозволе инвеститор је приложио следећу
документацију: доказ о уплати административне таксе у износу од 300,00 динара, од 11.04.2016. године,
за подношење захтева и издавање решења о употребној дозволи, у форми електронског документа у
pdf формату, потписан квалификованим електронским потписом; доказ о уплати накнаде за услуге
ЦЕОП од 11.04.2016. године, у износу од 1000,00 динара, у форми електронског документа у pdf
формату, потписан квалификованим електронским потписом; Елаборат геодетских радова за изведени
објекат и посебне делове објекта и Елаборат геодетских радова за подземне инсталације, које је
израдила ГЕОДЕТСКА АГЕНЦИЈА ГЕОМЕТРИ КРАГУЈЕВАЦ САВЕ КОВАЧЕВИЋА 24, у форми
електронског документа у pdf формату, потписани електронским потписом овлашћеног лица;ИвешајПотврда одговорног пројектанта Слободана Гарића, дипл.инж.арх. број лиценце 400 Ц 804 08 да су сви
радови изведени у складу са техничком документацијом и да је објекат прикључен на инфраструктурну
мрежу од 27.02.2016. године, у форми електронског документа у pdf формату, потписан квалификованим
електронским потписом овлашћеног лица; Копија плана са снимљеним објектом од 17.02.2016 године у
форми електронског документа у pdf формату, потписан квалификованим електронским потписом
овлашћеног лица и Пуномоћје за Радовановић Слободана, Ов. Бр. 3038/2 од 29.03.2016. године за
подношење захтева, у форми електронског документа у pdf формату, потписан квалификованим
електронским потписом и доказ о уплати административне таксе у износу од 10.466,10 динара, за
доношење решења о употребној дозволи, у форми електронског документа у pdf формату, потписан
квалификованим електронским потписом.
Слободан Гарић дипл.инж. арх., број лиценце 400 С 804 08, у свом извештају – потврди од
27.02.2016. године, утврдио је на основу геодетског елабората, изласком на терен и увидом у одобрену
техничку документацију за изградњу стамбене зграде у ул. Моравској бр. 4А на кп.бр. 3527/2 КО
Крагујевац 3 , да је инвеститор углавном испоштовао задани габарит као и спратност стамбене зграде,
да је на кп.бр. 3527/2 КО Крагујевац 3 изграђена стамбена зграда спратности По+П+Пт од једног
шестособног стана укупне нето површине објекта 258,15 м2, нето површине по етажама су: нето
површина подрума 23,40 м2 , нето површина приземља 133.02 м2и нето површина поткровља 101,73 м2
Такође је утврдио да је објекат прикључен на инфраструктурну мрежу, и то: водоводну,
канализациону, електроенергетску, гасану и телекомуникациону мрежу, те на основу свега констатованог
потврђује да су радови на изградњи стабене зграде потпуно завршени, односно изведени у складу са
техничком документацијом и прикључена на инфраструктурну мрежу, те се може издати употребна
дозвола.
На основу утврђених чињеница а пре свега увидом у Извештај –потврду Слободана Гарића
дипл.инж.арх. од 27.02.2016. године, као и у коначни обрачун доприноса за уређивање грађевинског
земљишта од 26.05.2016. године, који је обрачунало ЈП „Предузеће за изградњу града Крагујевца“, 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 ставу I диспозитива, односно у ставу II диспозтитива у
смислу чл. 98. Закона о планирању и изградњи објеката (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 81/2009-исправка,

-364/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/13-одлука УС , 50/13-одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и
145/14) и одредаба Одлуке о начину утврђивања цене за отуђење, закупнине и доприноса за уређивање
грађевинског земљишта („ Сл. Лист града Крагујевца“ бр. 6/15 и 3/16).
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 10.466,10 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-5802-IUP-1/2016, Заводни број:XVIII-3510-5UD/16-OP дана 08.06.2016.год.

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ,
Томислав Спасенић,дипл.планер
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Грађевинска инспекција,
Архиви.

