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 Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и  имовинско-правне послове  
Општинске управе општине Бајина Башта, поступајући по захтеву Љиљане Лазаревић 
из Бајине Баште, Обајгора, коју заступа Радан Јокић из  Бајине Баште, Кнеза Милана 
Обреновића 44/3 стан број 8 за  издавање употребне дозволе за  изграђени стамбени 
објекат број 1, на кат. парцели број 1238/2 КО Растиште,  а на основу члана 158  
Закона о планирању и изградњи ( ''Сл. гласник РС '' број 72/09, 81/09, 24/2011, 121/12,  
42/13 одлука УС , 50/13 одлука УС, 98/13 одлука УС, 132/2014 и 145/2014 ) и члана 
136, 140 и 141 Закона о општем управном поступку  (''Сл. гласник РС'' број  18/2016 ) и 
члана 42-47 Правилника о спровођењу обједињене процедуре електронским путем  
(„Сл.  гласник број  РС “ број 113/2015,  96/16 и 120/17) доноси  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

 

Одобрава се  Љиљани Лазаревић из Бајине Баште, Обајгоре, коју  заступа  
Радан Јокић из Бајине Баште, Кнеза Милана Обреновића 44/3 стан број 8,  употреба   
стамбеног објекта  број 1- стамбене зграде са једним станом , спратности Пр+Пк, 
нето површине 76,50m2, бруто површине 89,40 m2,  категорије А, класификационог 
броја 111011, на кат.  парцели број 1238/2 КО Растиште .  

Вредност  објекта  је  1.877.400,00 динара .  
Гарантни рок изведених радова је две године.  
Инвеститор је  по обрачуну број 226/2016  тадашњег  ЈП Дирекције за изградњу  

Бајина Башта  платио доприносе једнократо у износу од 10.687,71  динара.   
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 

Љиљана Лазаревић из Бајине Баште, Обајгоре,  преко свог пуномоћника   
Радана  Јокић из Бајине Баште, Кнеза М илана Обреновића 44/3 стан број 8,  поднела 
је овом органу захтев за издавање употребне дозволе  за изграђени   стамбени  
објекат  број 1 – стамбене зграде са једним станом , спратности Пр+Пк, нето 
површине 76,50m2 ,  бруто површине 89,40 m2,  категорије А, класификационог броја 
111011, на кат.  парцели број 1238/2 КО Растиште .  

Инвеститор је  уз  захтев  за  издавање употребне дозволе, а преко свог 
пуномоћника  приложио :  

1. потписано пуномоћје,  
2. потврду   одговорног извођача радова, 
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3. потврду инвеститора,  
4. потврду надзорног органа ,  
5. доказе о уплати такси и накнада,  
6. елаборате геодетских радова  подземних инсталација 
7. елаборат  изведеног објекта , 
8. потврду ЕПСа,  
9. топографски план,  
10. пројекат и извод из пројекта,  
11. елаборат енергетске ефикасности,  
12. енергетски пасош,  
13. грађевинску дозволу,  
14. потврду ЕПС-а,  
15. потврду Дринско –Лимских Хидроелектрана .  

Разматрајући поднети захтев  овај орган је утврдио да је инвеститор преко свог 
пуномоћника поднео  захтев, да је орган надлежан за поступање, да је подносилац 
захтева  физичко лице које у складу са Законом може бити подносилац захтева, да је 
захтев поднет у прописаној форми и садржи све прописане податке, да је уз захтев 
приложена сва документација прописана Законом и подзаконским актима и да су  уз 
захтев приложени налози о уплатама  прописаних  такси  и накнада.  

Пројекат  за изградњу стамбеног  објекта израдило је Младен Јокић ПР 
пројектни биро МЛАДЕН ББ ИНЖЕЊЕРИНГ  Бајина Башта  чији је одговорни 
пројектант   Радан Јокић из Бајине Баште   дипломирани   грађевински инжењер   са 
лиценцом број 3178854 04,   који  је вршио и надзор   и овом органу је потврдио да је 
објекат  урађен по дозволи прописима и стандардима и да је исти прикључен на 
електро мрежу и водовод  Перућац.  

Елаборату геодетских радова  подземних исталација  и  елаборат изведеног 
објекта израдила је GEODETSKI BIRO  KLJAJIĆ  Kljajić Duško PR  Užice, Toplička broj 1.  

 Енергетски пасош број 20180130ПЕ  израдило је PREDUZEĆE KONING  DOO 
NOVI  SAD  Danijela Kiša 1  од стране Ненада Пешића дипломираног грађевинског 
инжењера  са лиценцом број 381 0098 12.  

 Како је  објекат А категорије за исти није потребана комисија за технички 
пријем већ потврде које су приложене од стране извођача, инвеститора и надзорног 
органа који су потврдили да је објекат у свему изведен према дозволи и пројекту .  

Извођач радова на објекту је било ГП ГРАДИНГ ДОО Бајина Башта,  а надзор је 
вршио Радан Јокић грађевински инжењер са лиценцом број 411 0226 03.   

Овај орган је утврдио и постојање грешке у потврдама,  јер је била наведена 
погрешна дозвола па је затражио нове  исправљене потврде  које је инвеститор 
приложио у систем и отклоњенио  недостатке.  

Такође, непотпун је  био и елаборат  геодезије изведеног објека  и овај орган је 
затрражио допуну истог  што је и  приложено.  

  Из Потврде ЕПСа   утврђено је да се инвеститор објекта води као потрошач 
електричне енергије у Перућцу на мерном месту са фабричким бројем 460945 и 
додељен му је ЕД број 2426507960   од 02. 06. 2017. године.   

Из потврде Дринско –Лимске  ХЕ Бајина Башта број.18.1.18.6.04.5.е.о.201-
296121/1-2018 од 18. 01. 2018. године  утврђено је да је објекат прикључен на  
водовод Перућац.  
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Како је инвеститор приложио сву  неопходну документацију , објекат прикључен 
и плаћене све обавезе за доприносе, таксе и накнаде по Закону и Тарифи одлучено је 
као у диспозитиву овог решења   применом члана 158  Закона о планирању.  

 
Упутство о правном средству: против овог решења може се изјавити жалба 

Министарству  грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС Београд –
организациона јединица Ужице, у року од 8 дана од дана пријема овог решења, а 
преко овог органа, уз таксу у износу од 460,00 динара на жиро рачун  840 - 742221843 
- 57 шифра153, модел 97, позив на број 77-007, са назнаком републичка такса.  

 
 
 

                                                                       РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА   
Мира  Милутиновић                                                                                     


