
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА  РАКОВИЦА - УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                               
Одељење за  грађевинске и комуналне послове 
Одсек за грађевинске  послове 
ROP-RAK-15205-IUP-1/2017 
Заводни број: 351–99/2017 
05.06.2017.године 
Б Е О Г Р А Д 
 
 Управа ГО Раковица, Одељење за грађевинске и комуналне послове, Одсек за 
грађевинске послове, решавајући по захтеву инвеститора Јевтић Јордана из Београда, 
улица Копарска бр. 2, поднетог преко  пуномоћника Стајковић Стевана из Београда, улица 
Ратка Митровића бр. 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 и45. 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 инвеститору Јевтић Јордану из Београда, улица Копарска бр. 2,                                                     

употреба породичне стамбене зграде у Раковици, Београд, у улици. Копарска бр. 2, на кат. 
парцели бр. 464/9 КО Ресник, спратности Пo+П+1, бруто површине под објектом 95м2, 
укупне бруто површине 307м2,  са два трособна стана и то стан број 1 у приземљу нето 
површине 80,56м2, стан број 2 на спрату  нето површине 80,56м2 и две гараже у подруму 
свака површине по 16,27м2. 
 

Изведени радови су одобрени решењем о одобрењу за изградњу бр. 351/383 од 
18.04.1972. године, правоснажно од 05.05.1972. године, издато од Одељења за комунално 
грађевинске послове СО Чукарица, Скупштине општине Чукарица, (које замењује прво 
издато решење Одељења за комунално грађевинске послове СО Чукарица, Скупштине 
општине Чукарица број 351/420 од 16.03.1971. године, правоснажно од 02.04.1971. године), 
а којим је одобрена изградња породично стамбене зграде, висине П+1 спрат, са два стана и 
две гараже, на парцели број 464/9 КО Ресник, а према приложеном пројекту. 
 
 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, 29/16). 
 

Изведени радови спадају у групу високоградње. 
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Структура  објекта  је: 

Подрум Нето површина (м2) 
Гаража 1 16,27 
Гаража 2 16,27 
Ходник  4,30 
Остава 1 12,60 
Остава 2 12,60 
Вешерница   5,52 
Корисна нето површина  32,54 
Укупна нето површина  67,56 
Укупна бруто површина подрума 91,00 

Приземље  
Стан бр. 1  
ходник  4,30 
Дневна соба 14,52 
тераса   3,85 
кухиња  13,23 
тераса   3,85 
Остава   0,95 
купатило   4,41 
соба 13,23 
Тераса   3,85 
Соба 14,52 
тераса   3,85 

Заједничке просторије  
Спољно степениште  6,11 
Унутрашње степениште  7,35 
Нето површина стана број 1 80,56 

Укупна нето површина 94,02 
Укупна бруто површина приземља 108,00 
  

Први спрат  
Стан број 2  
Ходник 4,30 
Дневна соба 14,52 
тераса   3,85 
кухиња 13,23 
Тераса 3,85 
остава 0,95 
купатило 4,41 
соба 13,23 
тераса 3,85 
соба 14,52 
тераса 3,85 

Заједничке просторије  
Унутрашње степениште    7,35 
Нето површина стана број 2  80,56 
Укупна нето површина  87,91 
УУкупна бруто површина спрата 108,00 
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КОРИСНА НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА 193,66 
УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА 249,49 
УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА 307,00 

 
 

Саставни део овог решења је Елаборат геодетских радова за изведени објекат и 
посебне делове објекта, израђен 01.03.2017. године од стране „FRENDS MMM 
GEOD.COM“, улица Бачка Земун, одговорно лице Јовановић Миодраг, дипл. инж. геод., бр. 
лиценце 01 0044 10; Елаборат геодетских радова за подземне инсталације израђен 
01.03.2017. године од стране „FRENDS MMM GEOD.COM“, ул. Бачка Земун, одговорно 
лице Јовановић Миодраг, дипл. инж. геод., Потврда Комисије за технички преглед објекта-
изведених радова израђена од Инжењеринг, Консалтинг и услуге, Унутрашња и Спољна 
трговина „ИНЖЕЊЕР“ д.о.о. са седиштем у Београду у ул. Ратка Митровића бр. 34, 
одговорно лице председник и члан Комисије Мирјана Гајић Вугделија, д.и.а., бр. лиценце 
300 Л659 12; и члан Комисије Миодраг Миливојевић, дипл. инж. ел. , бр. лиценце 350 1007 
03. 
 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 
 

Инвеститор Јевтић Јордан из Београда, улица Копарска бр. 2, поднео је преко  
пуномоћника Стајковић Стевана из Београда, ул. Ратка Митровића бр. 34, дана 30.05.2017. 
године, преко централне евиденције обједињене процедуре електронским путем,  под 
бројем ROP-RAK-15205-IUP-1/2017, (број заведен у ГО Раковица 351-99/2017), захтев за 
издавање одобрења  за употребу  породичне стамбене зграде спратности По+П+1, укупне 
бруто површине 307м2  који се налази у Београду у улици Копарска бр. 2, на кат. парцели 
бр. 464/9 КО Ресник, која се састоји од две стамбене јединице и то стан 1 нето површине 
80,56м2, стан 2 нето површине 80,56м2, две гараже свака  површине 16,27м2  и две оставе на 
нивоу подрума свака површине 12,60м2. 

Уз захтев је приложено: 
-Оверено пуномоћје; 
-Елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта, израђен 
01.03.2017. године од стране „FRENDS MMM GEOD.COM“, ул. Бачка Земун, одговорно 
лице Јовановић Миодраг, дипл. инж. геод., бр. лиценце 01 0044 10;  
-Елаборат геодетских радова за подземне инсталације израђен  01.03.2017. године од стране 
„FRENDS MMM GEOD.COM“,ул. Бачка Земун, одговорно лице Јовановић Миодраг, дипл. 
инж. геод.,    
 -Потврда Комисије за технички преглед објекта-изведених радова израђена од 
Инжењеринг, Консалтинг и услуге, Унутрашња и Спољна трговина „ИНЖЕЊЕР“ д.о.о. са 
седиштем у Београду у ул. Ратка Митровића бр. 34, одговорно лице председник и члан 
Комисије Мирјана Гајић Вугделија, д.и.а., бр. лиценце 300 Л659 12; и члан Комисије 
Миодраг Миливојевић, дипл. инж. ел. , бр. лиценце 350 1007 03; 
-решење Одељења за комунално грађевинске послове СО Чукарица, Скупштине општине 
Чукарица број 351/420 од 16.03.1971. године, правоснажно од 02.04.1971. године, 
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-решење о одобрењу за изградњу бр. 351/383 од 18.04.1972. године, правоснажно од 
05.05.1972. године од стране Одељења за комунално грађевинске послове СО Чукарица, 
Скупштине општине Чукарица, које замењује прво издато решење Одељења за комунално 
грађевинске послове СО Чукарица, Скупштине општине Чукарица број 351/420 од 
16.03.1971. године, правоснажно од 02.04.1971. године, 
-Стручни налаз о прегледу и испитивањима електричне инсталације ниског напона израђен 
од стране Предузећа за инжењеринг,трговину, пројектовање и извођење грађевинских и 
занатских радова „Горјан“, Београд, ул. Цвијићева бр. 40а; 
-Копија плана издата од Скупштине општине Чукарица 04/1 бр. 55684-70: 
-Потврда инвеститора да је изведено стање једнако пројектованом;  
-Решење о утврђивању кућног броја издато од Републичког геодетског Завода, Службе за 
катастар непокретности Београд 2 број 952-02-030-3458/2013 од 26.08.2013ч. године; 
- доказ о уплати таксе за подношење захтева, 
- доказ о уплати накнаде за ЦЕОП за издавање употребне дозволе. 
 

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  бр. 351/383 од 18.04.1972. године, правоснажно од 05.05.1972. 
године  које је издало Одељење за комунално грађевинске послове СО Чукарица, 
Скупштина општине Чукарица, којим је замењено прво издато решење Одељења за 
комунално грађевинске послове СО Чукарица, Скупштине општине Чукарица број 351/420 
од 16.03.1971. године, правоснажно од 02.04.1971. године, утврђено је да је инвеститору  
одобрена изградња породично стамбене зграде, висине П+1 спрат, са два стана и две гараже, 
на парцели број 464/9 КО Ресник. 

Увидом у Елаборат геодетских радова, утврђено је да је предметни објекат урађен у 
складу са грађевинском дозволом 351/383 од 18.04.1972. године. 
Потврдом Комисије за технички преглед објекта - изведених радова, израђена од 
Инжењеринг, Консалтинг и услуге, Унутрашња и Спољна трговина „ИНЖЕЊЕР“ д.о.о. са 
седиштем у Београду у ул. Ратка Митровића бр. 34, одговорно лице председник и члан 
Комисије Мирјана Гајић Вугделија, д.и.а., бр. лиценце 300 Л659 12; и члан Комисије 
Миодраг Миливојевић, дипл. инж. ел. , бр. лиценце 350 1007 03, утврђено је следеће: 
-да су радови на изграђеној породичној стамбеној згради спратности По+П+1, на кп 464/09 
КО Ресниук, која се састоји од две стамбене јединице, две гараже и остава на нивоу 
подрума, категорије А, класификациони број 112111, у улици Копарска бр. 2, изведени у 
складу са Главним пројектом, односно Пројектом измене и решењем бр. 351/383 од 
18.04.1972. године, правоснажно од 05.05.1972. године  које је издало Одељење за 
комунално грађевинске послове СО Чукарица, Скупштина општине Чукарица; 
-да су обезбеђени докази о квалитету изведених радова, односно урађених материјала, 
инсталација и опреме издати од стране овлашћених организација; 
-да је гарантни рок  утврђен Правилником 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, 29/16). 
-да су урађени: 
         -Елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта, израђен 
01.03.2017. године од стране „FRENDS MMM GEOD.COM“, ул. Бачка Земун, , одговорно 
лице Јовановић Миодраг, дипл., дипл. инж. геод., бр. лиценце 01 0044 10;  
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-Елаборат геодетских радова - снимање водова израђен од стране „FRENDS 

MMM GEOD.COM“,ул. Бачка Земун, одговорно лице Јовановић Миодраг, дипл., дипл. инж. 
геод., бр. лиценце 01 0044 10;  
-да су унутрашњи прикључци инсталација изведени и прикључени на спољну мрежу ЈКП_а, 
унутрашње инсталације водовода и канализације и електроинсталације су изведене и да су 
инсталације водовода и канализације и електроинсталације прикључене на перикључке 
ЈКП-а и ЕПС-а; 

-да је објекат подобан за употребу. 
 

Какоје објекат укупне бруто површине 307м2 и спада у „А“ категорију, сходно 
Правилнику о класификацији објеката („Сл. гласник РС“ бр. 22/15) то се у конкретном 
случају не примењују одредбе Закона о планирању и изградњи у смислу обавезности 
техничког прегледа за утврђивање подобности изведеног објекта на основу члана 5. став 1. 
Правилника о објектима на које се не примењују поједине одредне Закона о планирању и 
изградњи, то инвеститор није био у обавези да достави Извештај о извршеном техничком 
прегледу. 

 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 480,00 динара на основу Закона о 
републичким административним таксама (,,Сл. гласник РС“, бр. 43/03,... 5/09) 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). 

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. 

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. 
 
Обрађивачи:       
дипл. инж. грађ. Стана Алексић 
дипл. правник, Соња Минић Алексић 
 
                                                                           РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 
 
                                                            дипл. инж. арх. Славица Трифуновић Стефановић 
 

 
 


