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Република Србија 

Општина Бољевац 

Општинска управа 

Одељење за урбанизам, грађевинарство, 

инспекцијске послове и извршења   

Заводни број:ROP-BOL-2536-IUP-1/2016 

Интерни број: 351-660/2016-III-02 

Датум: 15.03.2016.год. 

Б О Љ Е В А Ц 

 

 

 Општинска управа општине Бољевац, Одељење за урбанизам, грађевинарство, 

инспекцијске послове и извршења, решавајући по захтеву Говедарица Ане из 

Београда, за употребну дозволу за доградњу и реконструкцију стамбеног објекта 

спратности П+1 на К.П. бр. 259/9 К.О. Бољевац у Бољевцу, на основу члана 158. 

Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 72/09, 81/2009-испр., 64/2010-

одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука Ус, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука 

УС, 132/2014 и 145/2014), чл. 42., 43. и 45. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем (''Сл. гласник РС'', бр. 113/2015) и чл. 192. 

Закона о општем  управном поступку (''Службени лист СР'' број. 33/97, 31/01 и 

''Службени гласник РС'' број 30/2010), доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е   

О  У П О Т Р Е Б Н О Ј  Д О З В О Л И 
 

ОДОБРАВА СЕ УПОТРЕБА ДОГРАЂЕНОГ И РЕКОНСТРУИСАНОГ 

СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА спратности П+1, који је у својини Говедарица (Боривоје) 

Ани из Београда, ул. Милице Српкиње бр. 16, (ЈМБГ: 0509965715339), на К.П. бр. 

259/9 К.О. Бољевац у Бољевцу, у ул. Кнеза Михајла бр. 7. 

Намена објекта је стамбена зграда са једним станом, класификациони број  

је 111011 а категорија А. Површина катастарске парцеле бр. 259/9 К.О. Бољевац 

износи 600,00m². 

Објекат је изведен у спољним габаритима 5,80m x 10,12m + 3,30m х 8,82m + 

улазни трем 3,30m х 2,40m и спратности П+1. Бруто изведена развијена 

грађевинска површина приземља износи 95,72m² са нето површином од 66,83m²; 

бруто развијена изведена грађевинска површина спрата износи 103,06m² са нето 

површином од 87,53m². Укупна бруто развијена грађевинска површина објекта 

износи 198,78m² са укупном нето површином 154,36m². Објекат је прикључен на 

градску водоводну и канализациону мрежу и објекат је прикључен на 

електроенергетски систем. 

Решење о употребној дозволи издаје се на основу следеће документације: 

 Решења о грађевинској дозволи бр. 351-116/2015-III-02 од 29.06.2015. 

године издате од стране Општинске управе општине Бољевац, 

Одељења за урбанизам, грађевинарство, инспекцијске послове и 

извршења, увидом у евиденцију Општинсе управе Бољевац. 

 Пројекта изведеног објекта за доградњу и реконструкцију стамбеног 

објекта на К.П. бр. 259/9 К.О. Бољевац, број 001/15 од 10.12.2015. 

године, урађеног од стране Бироа за пројектовање „Тим Пројект“ 

Зајечар из Зајечара. 

 Извештаја комисије за технички преглед број 010/2016 од марта 2016. 
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године. 

 Елабората геотеских радова од марта 2016. године, урађен од стране 

ГПБ „Дигитал Кукић“ из Бољевца.  

 Сертификата о енергетским својствима зграде – енергетског пасоша 

број LP000206360 од 16.02.2016. године, оверен од стране Зоран М. 

Мићић дипл.инж.ел. 

 Овлашћења Ане Говедарице, број 77 од 21.01.2016. године. 

 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта подносилац захтева је 

платио при издавању Решења о грађевинској дозволи бр. 351-116/2015-III-02 од 

29.06.2015. године. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Биро за пројектовање „Тим Пројект“ Зајечар из Зајечара, ул. Призренска 12, по 

овлашћењу Говедарица Ане из Београда, број 77 од 21.01.2016. године, поднео је захтев 

кроз ЦЕОП систем заведен бр. ROP-BOL-2536-IUP-1/2016 и интерним бр. 351-660/2016-

III-02 од 11.03.2016. године, за издавање Решења о употребној дозволи за стамбени 

објекат спратности П+1 на К.П. бр. 259/9 К.О. Бољевац у Бољевцу, у ул. Кнеза Михајла 

бр. 7. 

  

 Уз захтев, подносилац је путем ЦЕОП система (централна евиденција 

обједињених процедура) поднео следећу документацију: 

 Пројекта изведеног објекта за доградњу и реконструкцију стамбеног 

објекта на К.П. бр. 259/9 К.О. Бољевац, број 001/15 од 10.12.2015. године, 

урађеног од стране Бироа за пројектовање „Тим Пројект“ Зајечар из 

Зајечара, ул. Призренска 12. Решење одговорног пројектанта је на име 

Ксенија Вељковић, дипл.инж.грађ. са лиценцом број 311 М306 13. 

 Извештај комисије за технички преглед број 010/2016 од марта 2016. 

године, где су именовани: преседник комисије Зоран Јовановић, 

дипл.грађ.инж. и члан комисије Драгољуб Николић, дипл.инж.ел. 

 Елаборат геотеских радова од марта 2016. године, урађен од стране ГПБ 

„Дигитал Кукић“ из Бољевца.  

 Сертификат о енергетским својствима зграде – енергетски пасош број 

LP000206360 од 16.02.2016. године, оверен од стране Зоран М. Мићић 

дипл.инж.ел. Рок важења сертификата је до 16.02.2026. године. 

 Овлашћење Ане Говедарице, заведено бр. 77 од 21.01.2016. године, код 

Општинске управе Бољевац. 

 Доказ у уплати таксе за захтев и таксе за ЦЕОП систем; 

 Доказ у уплати административне таксе за употребну дозволу, која износи 

9.483,00 динара тј. 0,2% од процењене инвестиционе вредности објекта. А 

пеоцењена инвестициона вредност објекта износи 4.741.500,00 динара. 

 

На основу члана 158. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 

72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука Ус, 50/2013-

одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и 42., 43., 45. и 46. Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Сл. гласник РС'', бр. 

113/2015) и на основу приложене документације, одлучено је као у диспозитиву 

решења. 
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Такса за ово решење наплаћена је у износу од 9.483,00 динара републичке 

административне таксе на основу Тарифног бр. 170. Закона о административним 

таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 

5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 

93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 

45/2015 - усклађени дин. изн. и 83/2015). 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења може се уложити жалба Министарству 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, Зајечарски управни 

округ у Зајечару у року од 8 дана од дана пријема Решења. 

          Жалба се подноси преко ове Управе таксирана са 430,00 динара републичке  

административне таксе. 

 

Решење доставити:    

 Подносиоцу захтева, преко овлашћеног лица; 

 Грађевинској инспекцији; 

 ЈКП-у „Услуга“; 

 Југоисток Зајечар, пословница Бољевац, 

 Служби за катастар непокретности, Бољевац (по правноснажности решења) и 

 Архиви Општинске Управе Бољевац. 

 

 

 

 

                                                                

 РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

Зоран Конић 

 


