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Управа градске општине Раковица, Одељење за грађевинске и комуналне 
послове, Одсек за грађевинске послове, решавајући по усаглашеном захтеву Душка 
Стојановића, Медар Споменке и Филиповић Јована из Београда, поднетог преко 
пуномоћника, Бобана Ђокића из Београда, који је упућен електронским путем, 
системом за електронско подношење пријава број ROP-RAK-15409-CPIH-2/2017, 
(заводни број у ГО Раковица је 351-101/2017), за измену грађевинске дозволе за 
колективно стамбени објекат, на деловима катастарских парцела број 179, 181/1 и 
193/1 КО Кнежевац, у Београду у улици Видиковачки венац бр. 13, а на основу члана 
142 Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 и 64/10 
- Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/2013 - Одлука УС 98/13 - Одлука 
УС, 132/14 и 145/14) и члана 24 и 25 Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем („Сл. Гласник РС“, број 113/15 и 96/2016) доноси 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

МЕЊА СЕ решење одељења за грађевинске послове и грађевинску инспекцију, 
градске општине Раковица 351-17/2013 од 11.07.2013. године, правоснажнo од дана 
01.08.2013. године,   измењено решењем бр.351-17/2013 од 20.11.2013. године, тако да 
диспозитив  сада гласи: 
 

„ОДОБРАВА СЕ инвеститорима СТОЈАНОВИЋ ДУШКУ из Београда, ул. 
Видиковачки венац бр. 29/75, МЕДАР СПОМЕНКИ из Београда, ул. Видиковачки 
венац бр. 29/75,  ФИЛИПОВИЋ ЈОВАНУ из Београда ,ул. Партизански састанак III део 
бр. 4 из Београда, да по правоснажности овог решења могу извршити извођење радова 
на доградњи и надзиђивању равних кровних тераса у колективном стамбеном објекту у 
ул. Видиковачки венац бр. 13, на деловима к.п. 179, 181/1 и 193/1 КО Кнежевац, 
постојеће спратности објекта од П+10 до П+13, ради формирања нових стамбених 
јединица, тако да се на свакој тераси која се надзиђује формира поткровље и галерија, а 
приступ новоформираним стамбеним јединицама обезбедити из заједничког 
степенишног простора и то:  
 

• Надзиђивањем равне кровне терасе, површине 76,38м2,  на 11.спрату изнад 
станова број 60 и 61  који се налазе на 10.спрату формирати две стамбене 
јединице: 

 
1. у поткровној етажи на нивоу 11.спрата стан бр. 74, по структури трособан 

П=69,65м2,  
2. на галерији у нивоу 12. спрата стан бр. 76, по структури двособан П=49,35м2, а 

спратност тог дела објекта у зони предметне интервенције се повећава са П+10 
на П+10+Пк са галеријом, 



 
• Надзиђивањем равне кровне терасе површине 71,79м2, на 12.спрату изнад 

станова  број 65 и 66 који се налазе на 11.спрату и надзиђивањем равне кровне 
терасе површине 31,43м2 која се налази на 13.спрату изнад стана бр. 72 који се 
налази на 12. спрату формирати две стамбене јединице:  

 
1. у поткровној етажи у нивоу 12.спрата стан бр. 75, по структури трособан 

П=63,36м2, 
 

2. на галерији у нивоу 13.спрата стан бр. 78, по структури петособан П=141,64м2,а 
спратност тог дела објекта у зони предметне интервенције се повећава са П+11 
на П+11+Пк са галеријом и са П+12 на П+12+Пк (изнад стана бр. 72), 

 
• Надзиђивањем равне кровне терасе површине 71,79м2, на 12.спрату изнад стана 

бр. 67 који се налази на 11.спрату формирати две стамбене јединице: 
 

1. у поткровној етажи у нивоу 12.спрата стан бр. 77, по структури трособан 
П=68,99м2, 

2. на галерији у нивоу 13.спрата стан бр. 80, по структури двособан П=49,83м2, а 
спратност тог дела објекта у зони предметне интервенције се повећава са П+11 
на П+11+Пк са галеријом, 

 
• Надзиђивањем равне кровне терасе површине 71,79м2  на 13.спрату изнад 

станова бр.70 и 71  који се налазе на 12.спрату формирати две стамбене 
јединице: 

 
1. у поткровној етажи у нивоу 13.спрата стан бр. 79, по структури двособан 

П=47,42м2, 
 

2. на галерији у нивоу 14.спрата стан бр. 81, по структури једноипособан 
П=36,96м2,   спратност тог дела објекта у зони предметне интервенције се 
повећава са Пр+12 на Пр+12+Пк са галеријом, 

 
• Надзиђивањем равне кровне терасе изнад 13. спрата и изнад стана бр. 73, који се 

налази на 13.спрату формирати једну стамбену јединицу: 
 

1. У поткровној етажи у нивоу 14. спрата стан бр. 82, по структури двособан 
П=37,55м2,а спратност објекта у зони предметне интервенције се повећава са 
Пр+13 на Пр+13+Пк. 
 

Саставни део решења је Главни пројекaт  који је израдио Биро за пројектовање 
грађевинских и других објеката „М HOUSE DESIGN“ из Београда, одговорни 
пројектант  диа Миланка Брковић, са извештајем о извршеној техничкој контроли који 
је израдило Предузеће „ВУКАДИНОВИЋ ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о.  из Шида, одговорни 
пројектант диа Пецо Божиновски, допуна  Главног пројекта конструкције, Пројекат 
изведеног објекта  привредног друштва „РОМАНТИЧНА АРХИТЕКТУРА“ из 
Београда, са извештајем о извршеној техничкој контроли  и  решење о локацијској 
дозволи IX-15 број 350.7-37/12 од 17.04.2012.године, правоснажно од 
07.05.2012.године, који су саставни део овог решења. 



         Предрачунска вредност радова сзноси 25.752.966,00 динара. 

      ОБАВЕЗУЈЕ СЕ инвеститор да по завршетку радова, а најкасније у року од 5 
година од дана правоснажности овог решења поднесе захтев за обављање техничког 
прегледа и издавање употребне дозволе уз прибављену сагласност  МУП-а РС на 
техничку документацију у погледу мера заштите од пожара.“ 

У свему осталом напред наведено решење о грађевинској дозволи остаје 
непромењено. 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

Стојановић Душко, Медар Споменка и Филиповић Јован из Београда  поднели су 
усаглашени захтев заведен под бројем ROP-RAK-15409-CPIH-2/2017 преко 
централне евиденције обједињене процедуре електронским путем, за  измену решења  
о грађевинској дозволи одељења за грађевинске послове и грађевинску инспекцију, 
градска општина Раковица 351-17/2013 од 11.07.2013. године,   

Приликом изградње дошло је до одступања од Главног пројекта који је добио 
грађевинску дозволу  и измењени су инвеститори. Одступањем од издате грађевинске 
дозволе није измењена укупна спратност објекта као ни висина слемена, односно 
релативна кота слемена +45,80 (апсолутна кота 223,80) је иста као и у одобреном 
пројекту по коме је издата грађевинска дозвола 351-17/2013 од 11.07.2013. године. 
Поменута одступања су описана појединачно по сваком стану: 

Ниво XII (спрат 11):  

Стан бр.74 – дошло је до измене у организацији стана. Измена се односи на 
позицију уласка у кухињу.  

Ниво XIII (спрат 12):  

Стан бр.75 - је проширен за 1.00м према постојећој тераси (у договору са 
власником стана бр.71). 

Станови бр. 76 и 77 су се проширили на новоформирану терасу између оса Ц и 
Д и 2-3 која је претворена у стамбени простор.  

У стану бр. 76 је дошло и до измене у организацији стана. Кухиња је пребачена 
на споменуту новоформирану терасу.  

Ниво XIV (спрат 13):  

Стан бр.78 - поред промене организације стана и проширења на новоформирану 
терасу која је претворена у стамбени простор, изведено је и унутрашње монтажно 
степениште које води у II ниво стана бр.78 који је претворен у стамбени део. 
Међуспратна таваница (пуна плоча д=14цм) између ова два нивоа је изведена на 
250цм, па се отворила могућност искоришћења поткровног простора. Горња кота крова 
изнад овог стана је подигнута за 35цм у односу на грађевинску дозволу (али највиша 
тачка крова зграде није померена). У доњем нивоу је дошло до измене при уласку у 
стан где је формирана соба, тоалет и купатило, предвиђене две спаваће собе су спојене 



у једну. На горњем нивоу стана бр.78 су формиране две спаваће собе, купатило и 
тераса. 

Стан бр.79 - дошло је до измене у организацији уласка у кухињу и купатило.  

Стан бр. 80 – је проширен за терасу. Померен је преградни зид између дневне и 
спаваће собе и оне су замениле места.  

Ниво XV (спрат 14):  

Стан бр.81 - има измене у организацији уласка у кухињу и купатило и проширен 
је за терасу. Постојећа бруто површина надграђеног дела објекта по пројекту који је 
добио грађевинску дозволи је 632,83м², нето површина станова је 484,60м², а укупна 
нето површина по грађевинској дозволи је 497,56м². 

Новодобијена бруто површина објекта је 757,78м², нето површина станова је 
564,75м², а укупна нето површина је 577,71м². Категорија предметног стамбеног 
објекта је В, а класификациони број је 112222. 

Такође је дошло до измене инвеститора, тако да инвеститор више није SZR 
“FURNITEX“  ПИБ 105136255, ул. Браће Јерковића бр. 233 из Београда а сходно 
Уговору о заједничкој градњи овереном у Првом основном суду у Београду 03.08.2013. 
године, Ов. I бр.145055/13. 

Поступајући по поднетом захтеву овај орган је утврдио да je приложено: 

1. Доказ о уплати Републичке административне таксе; 
2. Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП; 
3. Овлашћење; 
4. Пројекат изведеног објекта бр. 153-13, од априла 2017. године израђен од стране 

ППД Романтична архитектура д.о.о. Београд, ул. Кадињачка бр 27, одговорно 
лице пројектанта Бобан Ђокић дипл. инж. арх. бр. лиценце 300 1181 03, са 
главном свеском ; 

5. Елаборат геодетских радова од маја 2017, израђена од стране Геодетске агенције 
„Кум“; 

6. Сагласност носиоца ауторских права од априла 2017. године дата од наследника 
ауторских права диа Бобана Ђокића;  

7. Решење Другог општинског суда у Београду О.бр. 645/03 од 25.02.2003. године; 
8. Решење одељења за грађевинске послове и грађевинску инспекцију, градска 

општина Раковица 351-17/2013 од 11.07.2013. године, правоснажнo од дана 
01.08.2013. године. 

9. Решење МУП-а РС 07/7 бр.217.3-1036/2012 од 15.01.2013. године.  
 

10. Овлашћење Ов I бр. 75675/2012 од 26.04.2012. године оверено од стране Првог 
основног суда у Београду, 

 
11. Уговор о заједничкој градњи овереном у Првом основном суду у Београду 

03.08.2013. године, Ов. I бр.145055/13. 
 

По Анексу уговора са Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу 
Београда ЈП, бр. 41144/24696-03 од 27.06.2017. године, инвеститор је дужан да уплати 



накнаду од 528.434,00 динара (износ од 1.321.085,50 динара умањен 60% за 
једнократну уплату). 

Према члану 24 став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем  (''Сл. гласник РС'', број 113/2015 и 96/16)  поступак за 
измену решења о грађевинској покреће се подношењем захтева надлежном органу кроз 
ЦИС. 

Чланом 27 став 1 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре  
електронским путем (“Сл.  гласник  РС”,  бр.  113/15 и 96/16 ) прописано је да ако су 
испуњени услови за даље поступање по захтеву за измену решења о грађевинској 
дозволи, надлежни орган у законом прописаним роковима доноси решење о измени 
решења о грађевинској дозволи. 

Како је инвеститор уз захтев поднео сву потребну документацију прописану 
чланом 24. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем, то је на основу члана 142. став 5. Закона о планирању и изградњи 
одлучено као у диспозитиву овог решења. 

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 
5.000,00 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, 45/2015 и 106/15). 

Против овог решења дозвољена је жалба у року од 8 дана од дана пријема истог 
Секретаријату за инспекцијске послове Градске управе града Београда, Сектору за 
другостепени поступак и управно правне послове за грађевинску и урбанистичку 
инспекцију,  а преко овог органа. 

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: Инвеститорима, предузећу SZR“FURNITEX“  , ул. Браће 
Јерковић бр. 233 из Београда ,  Стамбеној згради,  грађевинској инспекцији и 
писарници за архиву. 

Обрађивачи: 

Стана Алексић,  дипл.инж.грађ.                     
Филип Николић,  дипл. правник 
Марина Купрешак, дипл. правник                                                                         

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

                                                           дипл. инж. арх. Славица Трифуновић Стефановић                                                                   

 
 


