
ГРАДСКА ОПШТИНА  РАКОВИЦА    
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                               
Одељење  за   грађевинске и комуналне послове 
Одсек  за  грађевинске  послове 
ROP-RAK-10100-IUP-2/2017     
Заводни број: 351–66/2017 
29.06.2017.године 
Б Е О Г Р А Д 
                                         
 Управа ГО Раковица, Одељење за грађевинске и комуналне послове, Одсек за 
грађевинске послове, решавајући по захтеву инвеститорке Симовић Сузане из Београда 
улица Борска број 41, поднетог преко  пуномоћника Стајковић Стевана из Београда, улица 
Ратка Митровића број 34,  за издавање употребне дозволе на основу чл. 158. став 2. Закона 
о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 
50/13, 132/14 и 145/14), а у вези члана 5. ст.1. Правилника  о објектима  на које се не 
примењују поједине одредбе Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 22/15) 
и члана  43 и 45. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем („Сл. Гласник РС“, број 113/15 и  96/16), доноси  
 
                                                             Р Е Ш Е Њ Е 
                                              О  УПОТРЕБНОЈ  ДОЗВОЛИ 
 

ОДОБРАВА СЕ инвеститорки Симовић Сузани из Београда, улица Борска 41,  
употреба стана број 3 на другом спрату, по структури  двособан површине 54,36м2, 
добијеног реконструкцијом и надзиђивањем породичне стамбене зграде са два стана 
спратности Су+Пр+1 у улици Борска 41 у Београду,  на катастарској парцели број 1068 КО 
Стара Раковица, категорије Б, класификациони број 112212. 

Доградњом другог спрата у оквиру габарита објекта формиран је објекат спратности 
Су+Пр+2 и нови стан број 3 на другом спрату, по структури  двособан површине 54,36м2. 
Укупна БРГП другог спрата је 80,00 м2 а укупна БРГП објекта је 332,00м2. 

Изведени радови су одобрени правоснажним решењем овог Одељења под бројем: 
351-243/15 од  12.01.2016. године, правоснажно 25.01.2016 године. 

 
  Гарантни рок за изведене радове из става 1. овог решења, утврђен је сходно 
одредбама Правилника о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу 
комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, 
осматрање тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за 
поједине врсте  објеката (,,Службени гласник РС“ бр. 27/2015). 

Изведени радови спадају у групу високоградње. 
Структура  надзиданог дела објекта  је: 

Први спрат стан број 2-двособан 
1. улаз..........................4,90 м2 
2.трпезарија................15.10м2 
3. купатило.................3,80 м2 
4. соба.........................13,60м2 
5. соба.........................13,60м2 
6. тераса......................2,65м2 

7. тераса......................2,65м2 

8. остава .....................0.90м2 
Укупно .....................57.20м2 

Степениште..............10.90м2 
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Укупна нето површина стана број 2 ..........57.20м2 
Укупна нето површина првог спрата ........68.10м2 
Укупна бруто површина првог спрата  .....86.00м2 
 
 Новопројектовано стање 
Други  спрат стан број 3-двособан 
1. улаз..........................3,91 м2 
2.трпезарија................8.68 м2  
3. кухиња.....................4,21м2 

4. купатило.................3,86 м2 
5. соба.........................14.10м2 
6. соба..........................14.35м2 
7. тераса......................5.25м2 

Укупно .....................54.36м2 

Степениште..............10.90м2 
Укупна нето површина стана број 3 ..........54.36м2 
Укупна нето површина другог спрата .......65.26м2 
Укупна бруто површина другог спрата......80.00м2 
 
Саставни део овог решења је Елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове 
објекта бр. 2/2017 од 20.02.2017. године, урађен од стране Бироа за геодетске радове и обраду 
података „GEOSMART“, ул. Валандовска бр. 38, Лазаревац; и  Изјава Бироа „GEOSMART“ из 
Лазаревца, да за овај тип радова није потребна израда Елабората геодетских радова за подземне 
инсталације, пошто нису рађене нове подземне инсталације и нови прикључци на спољну 
мрежу ЈКП-а.  
Сертификатом о енергетским својствима зграде-Енергетски пасош- дефинисан је енергетски 
разред објекта „С“ - латинично слово „Ц“. 

 
       У случају штете настале као последице употребе објекта или примене техничке 
документације на основу које је издата ова дозвола, а за коју се накнадно утврди да 
није у складу са прописима и правилима струке, за штету солидарно одговарају 
вршилац техничког прегледа објекта и инвеститор.   

 
 
О б р а з л о ж е њ е  
 
 

Инвеститорка Симовић Сузана из Београда улица Борска број 41,  поденела је преко  
пуномоћника Стајковић Стевана из Београда, улица Ратка Митровића број 34,  дана 
26.06.2017 године, преко централне евиденције обједињене процедуре електронским путем,  
под бројем ROP-RAK-10100-IUP-2/2017, (број заведен у ГО Раковица 351-66/2017), захтев 
за издавање одобрења за употребу стана број 3 на другом спрату, по структури  двособан 
површине 54,36м2, добијеног реконструкцијом  и надзиђивањем породичне стамбене зграде 
са два стана спратности Су+Пр+1 у улици Борска 41 у Београду,  на катастарској парцели 
број 1068 КО Стара Раковица, категорије Б, класификациони број 112212. 

Доградњом другог спрата у оквиру габарита објекта формиран је објекат спратности 
Су+Пр+2 и нови стан број 3 на другом спрату, по структури  двособан површине 54,36м2. 
Укупна БРГП другог спрата је 80,00 м2 а укупна БРГП објекта је 332,00м2. 
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Уз захтев је приложено: 

-Пуномоћје; 
-Изјава ИНВЕСТИТОРА, СТРУЧНОГ НАДЗОРА и ИЗВОЂАЧА РАДОВА од Марта 2017 
године којом потврђују да је изведено стање једнако пројектованом стању, 
-Решење о грађевинској дозволи, Одељења за грађевинске и комуналне послове, Градске 
општине Раковица, Београд, број 351-243/2015 од 12.01.2016. године правоснажно од 
23.01.2016. године.  
-Потврда бр. 2641/5-06 од 18.01.2016. године, Дирекције за грађевинско земљиште да је 
измирена Уговорена финансијска обавеза према наведеном уговору.  
-Уговор о извођењу грађевинских радова од 15.04.2016. године, између инвеститора Симовић 
Сузане из Београда и извођача радова ''INVENT 4YOU INŽENJERING'' из Београда.  
-Стамбена зграда је прикључена на спољну мрежу ЕПС-а, ЕД бројила: 221337220.  
-Стручни налаз о извршеном прегледу и испитивању електричне инсталације и ниског напона, 
број SN-K-021/17 од 17.03.2017. године, извршен од стране WATT доо, предузећа за 
пројектовање, извођење и атестирање електроинсталација, Стевана Бракуса 4, Београд  
-Потврда о завршетку објекта у конструктивном смислу бр. 351-51/2016 од 31.05.2017. године, 
издата од стране Одељења за грађевинске и комуналне послове градске општине Раковица.  
-Елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта бр. 2/2017 од 
20.02.2017. године, урађен од стране Бироа за геодетске радове и обраду података 
„GEOSMART“, ул. Валандовска бр. 38, Лазаревац;  
-Изјава Бироа „GEOSMART“ из Лазаревца, да за овај тип радова није потребна израда 
Елабората геодетских радова за подземне инсталације, пошто нису рађене нове подземне 
инсталације и нови прикључци на спољну мрежу ЈКП-а.  
-Оверен Пројекат за извођење са одговорним пројектантом за архитектуру, конструкцију, 
водовод и канализацију и електроинсталације ''КАМ-ГРАФ'' доо, Инжењеринг, консалтинг и 
услуге, унутрашња и спољна трговина из Београда, улица Трговачка број 6  
-0 Главна свеска  
Главни пројектант: Славко Ерор, дипл.инж.арх, бр. лиц. 300 3957 03  
-1 Пројекат архитектуре  
Одговорни пројектант: Славко Ерор, дипл.инж.арх, бр. лиц. 300 3957 03  
-2 Пројекат конструкције  
Одговорни пројектант: Зоран Симоновић, дипл. грађ. инж. бр. лиц. 310 4183 03  
-3 Пројекат хидротехничких инсталација  
Одговорни пројектант: Славко Ерор, дипл.инж.арх, бр. лиц. 300 3957 03  
-4 Пројекат електроенергетских инсталација  
Одговорни пројектант: Лазић Зоран, дипл. инж. ел. бр. лиц. 350 1835 03  
-5 Пројекат етелекомуникационих инсталација  
Одговорни пројектант: Лазић Зоран, дипл. инж. ел. бр. лиц. 350 1835 03  
-6.Сертификат о енергетским својствима зграде  број 23/2017 од „ENERGY CONCEPT“  
д.о.о.-Нови Сад, Тихомира Остојића број 4/2. Одговорни инжењер за енергетску ефикасност 
зграда Горан Љ. Тодоровић дипл.инж. арх. Лиценца 381 0260 12, дефинисан је енергетски 
разред објекта „С“ - латинично слово „Ц“. 
- доказ о уплати таксе за подношење захтева, 
- доказ о уплати накнаде за ЦЕОП за издавање употребне дозволе. 
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Решавајући по поднетом захтеву и на основу приложене документације овај орган 
извршио је  проверу испуњености формалних услова за поступање по захтеву и утврдио да 
су формални услови из члана 43. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем („Сл. Гласник РС“, број 113/15 и 96/16) испуњени. 

 
Увидом у решење бројем: 351-243/15 од  12.01.2016. године, правоснажно 25.01.2016 

године, утврђено је да је инвеститорки дозвољено да може да изврши реконструкцију  и 
надзиђивање породичне стамбене зграде са два стана спратности Су+Пр+1 у улици Борска 
41 у Београду,  на катастарској парцели број 1068 КО Стара Раковица и доградњом другог 
спрата у оквиру габарита објекта формира је објекат спратности Су+Пр+2 и нови стан број 3 
на другом спрату, по структури  двособан површине 54,36м2.  
 
Увидом у Елаборат геодетских радова, утврђено је да је предметни објекат урађен у складу 
са грађевинском дозволом 351-243/15 од 12.01.2016 године. 
 
Комисија је својим радом и прегледом техничке документације и визуелно-функционалним 
запажањима на предметном стану, без примедби од стране стручних чланова Комисије на 
изведене радове, извршила технички преглед објекта – изведених радова, који је посебно 
обухватио:  
1. Преглед архитектуре, конструкције и грађевинско – занатских радова  
2. Унутрашњих инсталација водовода и канализације и уређења слободних простора  
3. Електроенергетских инсталација ниског и средњег напона. 
И о томе сачинила овај Записник и предлог по наведеним специјалностима, који заједно 
чине Извештај ове Комисије, са констатацијама:  
1. да су радови на реконструкцији и надзиђивању породичне стамбене зграде са два стана 
спратности Су+Пр+1 у улици Борска 41 у Београду, на КП 1068 КО Стара Раковица. 
Доградњом другог спрата у оквиру габарита објекта формира се објекат спратности 
Су+Пр+2 и нови стан број 3 на другом спрату, по структури двособан, површине 54,36м2. 
Укупна БРГП другог спрата је 80,00м2, а укупна БРГП објекта је 332,00м2, изведени у 
складу са овереним Пројектом за извођење који је део Решења о грађевинској дозволи, 
Одељења за грађевинске и комуналне послове, Градске општине Раковица, Београд, број 
351-243/2015 од 12.01.2016. године правоснажно од 23.01.2016. године.  
2. да су квалитетно извршени сви потребни радови и да су уграђени најсавременији 
материјали, инсталације, уређаји и опрема, а у свему по Закону, прописима, стандардима, 
техничким нормативима и нормама квалитета за радове у високоградњи;  
3. да предметна породично стамбена зграда представља техничко-технолошку целину и да 
се као таква може самостално користити, сходно својој намени;  
4. да су сви изведени радови у складу са овереним Пројектом за извођење.  
 
На основу извршеног прегледа инвестиционо техничке документације, атеста и друге 
документације, Комисија за технички преглед даје следећи налаз: 
1)  да је објекат - изведени радови на реконструкцији и надзиђивању породичне стамбене 
зграде са два стана спратности Су+Пр+1 у улици Борска 41 у Београду, на КП 1068 КО 
Стара Раковица. Доградњом другог спрата у оквиру габарита објекта формира се објекат 
спратности Су+Пр+2 и нови стан број 3 на другом спрату, по структури двособан, 
површине 54,36м2. Укупна БРГП другог спрата је 80,00м2, а укупна БРГП објекта је 
332,00м2, изграђен у складу са овереним Пројектом за извођење који је део Решења о 
грађевинској дозволи, Одељења за грађевинске и комуналне послове, Градске општине 
Раковица, Београд, број 351-243/2015 од 12.01.2016. године правоснажно од 23.01.2016. 
године.  
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2) Да за објекат није утврђена обавеза израде студије о процени утицаја на животну 
средину;  
3) Сви радови су изведени по важећем Закону, прописима, стандардима, техничким 
нормативима и нормама квалитета за радове, уграђене материјале, инсталације, опрему и 
уређаје;  
4)Да су инсталације водовода прикључене на постојећи водоводни прикључак, у складу са 
условима ЈКП „Београдски водовод и канализација“ бр. Т/3130 од 02.09.2015. године;  
5)Да су инсталације канализације су прикључене на постојеће фекалне вертикале у објекту, 
у складу са условима ЈКП „Београдски водовод и канализација“ бр. Ш/713 од 28.08.2015. 
године;  
6) Да су електро инсталације прикључене на електро мрежу у складу са Решењем 
(Одобрење о прикључењу) бр. 81110, PI, Е-4714-2/15 од 21.06.2016. године, издато од „ЕПС 
Дистрибуције“, преко обједињене процедуре  
7) Да су сви унутрашњи прикључци инсталација изведени у свему према овереном Пројекту 
за извођење који је део Решења о грађевинској дозволи, Одељења за грађевинске и 
комуналне послове, Градске општине Раковица, Београд, број 351-243/2015 од 12.01.2016. 
године правоснажно од 23.01.2016. године, односно прикључени на спољну мрежу ЈКП-а;  
8.Комисија је извршила визуелни и функционални преглед унутрашњих инсталација 
водовода и канализације и електроинсталације и утврдила да су изведене и прикључене на 
прикључке ЈКП, што се доказује рачунима ЈКП-а;  
9.да минимални гарантни рок за све изведене радове и инсталације износи две године, 
10. да је предметни објекат ПОДОБАН ЗА УПОТРЕБУ. 
 

На основу изложеног, а у складу са наведеним Правилником о објектима на које се 
не примењују поједине одредне Закона о планирању и изгардњи, и на основу члана 158. став 
4. Закона о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13, 50/13, 132/14 и 145/14) донето је решење као у диспозитиву.   

 
Такса за ово решење наплаћена је у износу од 500,00 динара на основу Закона о 

републичким 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., 83/2015, 112/2015 и 50/2016 - 
усклађени дин. изн.) и 2.000,00 динара као накнада за ЦЕОП за услуге које врши АПР на 
основу Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за 
привредне регистре (,,Сл. гласник РС“, бр. 119/13, 138/14, 45/15 и 106/15). 

Републичка административна такса у висини од 0,2% од предрачунске вредности 
објекта  за решење којим се одобрава употреба објекта износи 6.993,98 динара, по Закону о 
републичким административним таксама, тарифни број 170 ("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., 83/2015, 112/2015 и 
50/2016 - усклађени дин. изн.).  

Против овог решења дозвољена је жалба у року од 8 дана од дана пријема решења 
Секретаријату за инспекцијске послове градске управе града Београда, Сектор за 
другостепени поступак и управно-правне послове за грађевинску и урабнистичку 
инспекцију. 
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Жалба се таксира са 440,00 динара општинске таксе, коју треба уплатити на жиро 

рачун ГО Раковица бр. 840-742251843-73 као и износ од 440,00 динара републичке 
административне таксе на жиро рачун бр. 840-742221843-57. 

Решење доставити: Подносиоцу захтева, Грађевинској инспекцији, Републичком 
геодетском заводу - Служба за катастар непокретности и Управи јавних прихода града 
Београда Одељење општине Раковица улица Мишка Крањца бр. 12 и писарници за архиву. 
 
Обрађивач 
 
Купрешак Марина дипл.правник         
 
                                                           По овлашћењу број 031-15/2015 од 01.06.2015. године 
                                                                              ШЕФ ОДСЕКА 
                                                                          ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ 
 
                                                                            дип. инж. грађ. Стана Алексић 
 
 
 


