
РЕПУБЛИКА  СРБИЈА – ГРАД  БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА  РАКОВИЦА -УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                               
Одељење за грађевинске и комуналне послове 
Одсек  за  грађевинске  послове 
ROP-RAK-14320-IUP-1/2017 
Заводни број: 351– 92/2017 
Б Е О Г Р А Д, 29.05.2017. године 
 
        Управа ГО Раковица, Одељење за грађевинске и комуналне послове, Одсек за 
грађевинске послове, решавајући по захтеву инвеститора Петровић Славољуба из 
Београда, ул. Врбаска бр. 11, и Снежане Зековић из Београда, ул. Врбаска бр. 13, 
поднетог преко пуномоћника Друштва за инжењеринг, пројектовање и извођење радова 
„БАШ ЧЕЛИНГ“ д.о.о. из Новог Београда, ул. Булевар Михаила Пупина бр. 205/36, које 
заступа Весна Ђорђевић, као и по захтеву  Јечменица Горана и Јадранке Совиљ, 
поднетог  дана 23.05.2017. године, преко централне евиденције обједињене процедуре 
електронским путем,  под бројем ROP-RAK-14320-IUP-1/2017, (број заведен у ГО 
Раковица 351-92/2017), за издавање  употребне дозволе, а у вези са чл. 158.  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),и чл. 3, 43, и 44 Правилника о поступку спровеђења обједињене 
процедуре електронским путем (“Сл.  гласник  РС”,  бр.  113/15 и 96/16), доноси   

 
З А К Љ У Ч А К 

 
     ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Петровић Славољуба из Београда, ул. Врбаска бр. 11, и 
Снежане Зековић из Београда, ул. Врбаска бр. 13, поднетог преко пуномоћника 
Друштва за инжењеринг, пројектовање и извођење радова „БАШ ЧЕЛИНГ“ д.о.о. из 
Новог Београда, ул. Булевар Михаила Пупина бр. 205/36, које заступа Весна Ђорђевић, 
као и по захтеву  Јечменица Горана и Јадранке Совиљ, поднетог  дана 23.05.2017. 
године, преко централне евиденције обједињене процедуре електронским путем,  под 
бројем ROP-RAK-14320-IUP-1/2017, (број заведен у ГО Раковица 351-92/2017), за 
издавање  употребне дозволе, који се односи на издавање одобрења  за употребу  
изведених радова на изградњи стамбеног објекта По+П+1, на кат. парцели бр. 311/14 
КО Ресник, у Београду, који поседује два улаза, леви са адресом Врбаска бр. 11 где је 
смештен стан бр. 1 и десни са адресом Врбаска бр. 13, где су смештени стан бр. 2 и стан 
бр. 3, бруто развијене површине 452,97 м2, због неиспуњених формалних услова за 
поступање по захтеву. 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Петровић Славољуб из Београда, ул. Врбаска бр. 11, и Снежана Зековић из 
Београда, ул. Врбаска бр. 13, преко пуномоћника Друштва за инжењеринг, 
пројектовање и извођење радова „БАШ ЧЕЛИНГ“ д.о.о. из Београда, ул. Булевар 
Михаила Пупина бр. 205/36, које заступа Весна Ђорђевић, као и  Јечменица Горан и 
Јадранке Совиљ, поднели су захтев дана 23.05.2017. године, преко централне 
евиденције обједињене процедуре електронским путем,  под бројем ROP-RAK-14320-
IUP-1/2017, (број заведен у ГО Раковица 351-92/2017), за издавање  употребне дозволе, 
који се односи на издавање одобрења  за употребу  изграђеног стамбеног објекта 
По+П+1, на кат. парцели бр. 311/14 КО Ресник, у Београду, који поседује два улаза, 
леви са адресом Врбаска бр. 11 где је смештен стан бр. 1 и десни са адресом Врбаска бр. 
13, где су смештени стан бр. 2 и стан бр. 3, бруто развијене површине 452,97 м2 

 У прилогу поднетог захтева приложено је:  
-Оверено пуномоћје дато од стране Славољуба Петровића и оверено пуномоћје дато од 
стране Зековић Снежане 
-Елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта, израђен 
03.04.2017. године од стране Геодетске организације „ГЕО-ЈАЊА“, Београд, одговорно 
лице Милош Јањић; 



-Елаборат геодетских радова за водове од 03.04.2017. године израђен од Геодетске 
организације „ГЕО-ЈАЊА“, Београд ; 
-Стручни налаз бр. SN-К-K-029/17 од 13.04.2017. године о извршеном прегледу и 
испитивању електричних инсталација ниског напона израђен од овлашћене 
организације „WATT“д.о.о Предузећа за прокјектовање , извођење и атестирање 
електроинсталација Београд; 
-Главни пројекат за грађевинску дозволу израђен од Грађевинске задруге Пројект -биро 
„Теразије“ Београд;  
-Решење 04/1 број Уп. 19379/69 од 09.07.1969. године Одељења за комунално 
грађевинске послове СО Чукарица;  
-Решење 04/1-број Уп.251/70 од 06.02.1970. године Одељења за комунално грађевинске 
послове  Скупштине општине Чукарица; 
-Решење 04/1-број 351/1721-73 од 11.01.1974. године, Одељења за комунално-стамбене 
и грађевинске послове  Скупштине општине Чукарица; 
- доказ о уплати таксе за подношење захтева, 
- доказ о уплати накнаде за ЦЕОП за издавање употребне дозволе. 
 
    Прегледом достављене техничке документације и увидом у документацију овог 
органа утврђено је: 
-да подносилац захтева Петровић Славољуб није приложио доказ о власништву на 
објекту, док грађевинска дозвола, односно решење број 04/1-број Уп.251/70 од 
06.02.1970. године Скупштине општине Чукарица, као и измењена грађевинска дозвола 
-решење 04/1-број 351/1721-73 од 11.01.1974. године, Скупштине општине Чукарица, 
гласе на Петровић Младена као једног од инвеститора, тако да је поптребно да достави 
правни основ стицања непокретности, (односно документ као што је нпр. оставинско 
решење уколико је у питању наслеђе);  
-Да у пуномоћју датом од стране Зечевић Снежане где је назначено да је овлашћена од 
стране Јечменице Горана и Јадранке Совиљ, није приложено наведено овлашћење дато 
од стране наведених лица;  
-У приложеном Главном пројекту-потврди да је изведено стање једнако пројектованом- 
постоје потписи два инвеститора, и то Петровић Славољуба и Зечевић Снежане, али 
недостаје и потпис осталих инвеститора или напред наведено овлашћење; такође 
уместо извођача и надзорног органа, потврду треба да потпише и предузеће које врши 
технички пријем.  
-Да у Елаборату геодетских радова за  изведени објекат и посебне делове објекта   
потребно је геодетски снимак допунити положајем регулационе и грађевинских линија, 
димензијама објекта, површином. 
- Како се предметни захтев односи  на стамбени објекат спратности  По+П+1, са три 
стана, док је у грађевинској дозволи 04/1-број Уп.251/70 од 06.02.1970. год. Одељења за 
комунално грађевинске послове  Скупштине општине Чукарица, одобрена изградња 
породичне стамбене зграде висине П+1 спрат, са 2 стана, на парцели бр. 311/14 КО 
Ресник, то у Записнику Комисије не постоји доказ о  усклађености изведених радова са 
грађевинском дозволом и техничком документацијом на основу које се објекат градио, 
тј. потврда да је објекат изведен у складу са пројектом не одговара конкретној 
ситуацији. 
 Напомињемо да сва приложена документација мора бити међусобно усклађена, 

Чланом 8ђ. Закона о планирању и изградњи (,,Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09, 
64/10,24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 132/14 и 145/14) прописано је да током спровођења 
обједињене процедуре, надлежни орган искључиво врши проверу испуњености 
формалних услова за изградњу и не упушта се у оцену техничке документације, нити 
испитује веродостојност докумената које прибавља у тој процедури, већ локацијске 
услове, грађевинску и употребну  дозволу издаје, а пријаву радова потврђује, у складу 
са актима и другим документима из члана 8б овог закона. 

 



Надлежни орган у складу са ставом 1. овог члана проверава искључиво 
испуњеност следећих формалних услова: 1) надлежност за поступање по захтеву, 
односно пријави; 2) да ли је подносилац захтева, односно пријаве лице које, у складу са 
овим законом, може бити подносилац захтева односно пријаве; 3) да ли  захтев, 
односно пријава садржи све прописане податке; 4) да ли је уз захтев, односно пријаву 
приложена сва документација прописана овим законом и подзаконским актима донетим 
на основу ово закона; 5) да ли је уз захтев приложен доказ о уплати прописане накнаде, 
односно таксе; 6) да ли су подаци наведени у изводу из пројекта, који је саставни део 
захтева за издавање грађевинске дозволе, у складу са издатим локацијским условима. 
  

Чланом 43. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем (“Сл.  гласник  РС”,  бр.  113/15 и 96/16) уз сходну примену чл. 42 
Правилника, по пријему захтева за издавање употребне дозволе,  надлежни орган  
проверава испуњеност формалних услова за поступање по захтеву поред осталих 
услова. 

 
Чланом 44. Правилника о поступку спровеђења обједињене процедуре 

електронским путем (“Сл.  гласник  РС”,  бр.  113/15 и 96/16) прописано је да ако нису 
испуњени услови за даље поступање по захтеву, прописани чланом 43. Правилника, 
надлежни орган захтев одбацује закључком, у року од пет радних дана од дана 
подношења захтева.  

 
Одељење за грађевинске и комуналне послове, Одсек за грађевинске послове, 

решавајући по поднетом захтеву,  испитало је  испуњеност формалних услова за 
поступање по захтеву  у складу са наведеним одредбама Закона и Правилника, и 
утврдило да  у конкретном случају  нисуеиспуњени формални услови за даље 
поступање по захтеву за издавање употребне дозволе,  тако да је одлучено како је 
описано у  диспозитиву овог закључка.   
    

Сходно члану 44. став 4. Правилника  дозвољава се подносиоцу захтева да у 
року од десет дана од пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана објављивања 
закључка на интернет страни, поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене 
недостатке, те да уколико поступи у том року нема обавезу да достави 
документацију поднету уз захтев који је одбачен од стране надлежног органа, нити 
поново плати административну таксу.  

 
Против  овог  закључка  може  се  изјавити  приговор општинском већу градске 

опшине Раковица,  у  року  од три  дана  од  дана  пријема  истог,  а  преко  овог  органа,  
таксирана  са  440,00 динара  општинске административне таксе коју треба уплатити на 
жиро рачун 840-742251843-73, позив на број 97, па 29-120. 

 
        Решено  у  Одељењу  за  грађевинске и комуналне послове, - Одсек за грађевинске 
послове  под  бројем   заводни број ROP-RAK-14320-IUP-1/2017, заводни број : 351– 
92/2017, дана  26.05.2017. године.   

Закључак доставити:  подносиоцу захтева  и архиви. 
Обрађивачи: 
дипл.инж. грађ. Стана Алексић 
дипл. правник Соња Минић Алексић 
 
 

                                                              РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 
 
                                              дипл.инж.арх. Славица Трифуновић Стефановић  


