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 Општинска управа Прибој – Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-
стамбене и имовинско-правне послове, поступајући  по захтеву Дамјановић Александра из 
Београда,  за издавање употребне дозволе, а на основу члана 158. став 2. Закона о планирању и 
изградњи   (''Сл. гласник РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64/10 УС,  24/11, 121/12, 43/13 УС, 50/13 УС, 

98/2013, 132/2014 и 145/2014),  члана 44. став 1. Правилника  о поступку спровођења обједињене 

процедуре  (''Сл. гласник РС'', број 22/2015) и члана 192. Закона о општем управном поступку, 
доноси  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 
 ИЗДАЈЕ СЕ  Дамјановић Александру из Београда,  УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА за 
породичну стамбену зграду у Прибоју, на кат. парцели 1793 КО Прибој, спратности: Пр + Сп  
димензија према пројекту Пројектантског Биро-а „План“ Сарајево 8,01 х 7,76 + 1,20 х (0,02 + 3,75 
+ 2,60) м,  изграђене на основу решења СО Прибој, Одељења за друштвене службе Број: 02/3-
4211/1-68 од 24.10.1968. године. 
 Саставни део овог решења је пројекат  израђен од стране Пројектантског Биро-а „План“ 
Сарајево. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
        Дамјановић Александар из Београда, захтевом од 29.05.2015. године, траже издавање 
употребне дозволе за породичну стамбену згарду, ближе описану у диспозитиву овог решења. 
Уз захтев је приложио: решење СО Прибој, Одељења за друштвене службе Број: 02/3-4211/1-68 
од 24.10.1968. године, решење Првог Основног суда у Београду Посл.бр.3.О.449/12  од 
28.01.2013. године, копију плана, препис листа непокретности број 506 КО Прибој,  пројекат  
израђен од стране Пројектантског Биро-а „План“ Сарајево, уверење РГЗ Службе за катастар 

непокретности Број: 952-3/2015-980 од 28.05.2015. године, потврду ЈКП „Услуга“ број 865 од 
27.05.2015. године и потврду Електросрбије, ЕД Ужице Број: 717/1 од 22.05.2015. године да 
је објекат прикључен на дистрибутивни систем и таксу.        

Према члану 158. став 2. Закона о планирању и изградњи, орган надлежан за издавање 
одобрења за изградњу издаје решење о употребној дозволи у року од пет радних дана од дана 
подношења захтева за издавање употребне дозволе.  

Према члану 158. став 3. Закона о планирању и изградњи уз захтев за издавање 
употребне дозволе прилаже се извештај комисије за технички преглед којим се утврђује да је 
објекат подобан за употребу са предлогом да се може издати употребна дозвола, пројекат за 
извођење или пројекат изведеног стања, елаборат геодетских радова за извеени објекат и 
посебне делове објекта, као и елаборат геодетских радова за подземне инсталације и 
сертификат о енергетским својствима објекта, ако је за објекат прописана обавеза прибавања 
сертификата о енергетским својствима. 

Према члану 41. Правилника  о поступку спровођења обједињене процедуре  (''Сл. гласник 

РС'', број 22/2015) поступак за издавање употребне дозволе покреће се подношењем захтева 
надлежном органу. 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 у случају да у току грађења није одступљено од 
пројекта за извођење, односно 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 дозвола; 3) доказ о плаћању прописаних такси, односно накнада; 4) сертификат о 
енергетским својствима објекта, ако је за објекат прописана обавеза прибављања 
сертификата о енергетским својствима; 5) доказ о уплати административне таксе за 
издавање употребне дозволе; 6) елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне 
делове објекта; 7) елаборат геодетских радова за подземне инсталације. 
 Према члану 3. став 1. Правилника о објектима на које се не примењују поједине 
одредбе Закона о планирању и изградњи ("Службеном гласнику РС", бр.22/2015) одредбе 



Закона о одговорном извођачу радова не примењују се за објектe који, у складу са прописом 
којим се уређује класификација објеката, припадају класама које чине категорију "А".                                                              
 Према члану 4. став 1. Правилника о објектима на које се не примењују поједине 
одредбе Закона о планирању и изградњи, одредбе Закона о обавези одређивања стручног 
надзора у току грађења не примењују се на објекте категорије "А". 
 Према члану 5. ставом 1. Правилника о објектима на које се не примењују поједине 
одредбе Закона о планирању и изградњи ("Службеном гласнику РС", бр.22/2015) одредбе 
Закона о обавези техничког прегледа објекта не примењују се за утврђивање подобности 
објеката категорије "А", у складу са прописом којим се уређује класификација објеката. 
Ставом 2. истог члана прописано је у случају из става 1. овог члана, инвеститор уз захтев за 
употребну дозволу доставља потврду о томе да је објекат прикључен или је подобан да 
буде прикључен на инфраструктурну мрежу, за прикључке који су предвиђени грађевинском 
дозволом. 
 Према члану 7. Правилника о класификацији објеката ( "Службеном гласнику РС", бр. 
22/2015) стамбене зграде са једним станом до 400 м2 и П+1+Пк (ПС), као и  стамбене 
зграде са два или више станова до 400 м2 и П+1+Пк/ПС спадају у  категорију „А“. 
 На основу поднете документације и применом прописа из увода, одлучено је као у 
диспозитиву овог решења.                                                         
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења незадовољна странка има 

право жалбе Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Београд – 
Златиборски управни округ Ужице у року од 8 дана од дана пријема решења. 
 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 Прибој 03 број: 351-82/2015 од  03.06.2015. године. 

Решење доставити: подносиоцу захтева, грађ. инспекцији, Служби за катастар 
непокретности и архиви .  
 

 
                                                                                                                  Руководилац Одељења, 


