
РЕПУБЛИКА  СРБИЈА – ГРАД  БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА  РАКОВИЦА-УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                               
Одељење  за   грађевинске и комуналне послове 
Одсек  за  грађевинске  послове 
ROP-RAK-28925-IUPH-4/2017 
Заводни број: 351–52/2017 
Б Е О Г Р А Д, 07.09.2017.године 
 
        Управа градске општине Раковица, Одељење за грађевинске  и комуналне послове 
градске општине Рaковица - Одсек за грађевинске послове, решавајући по захтеву 
Љиљане Трајковић Павловић, из Београда, ул. Антифашистичке борбе бр. 57, поднетог 
преко пуномоћника Миодрага Миловановића из Бање Ковиљаче, ул. Маршала Тита бр. 
32, дана 01.09.2017. године, преко централне евиденције обједињене процедуре 
електронским путем,  под бројем ROP-RAK-28925-IUPH-4/2017, (број заведен у ГО 
Раковица 351-52/2017), за издавање употребне дозволе за стамбени породични објекат (са 
два стана и две гараже ), спратности По+Пр+1, у Београду, на кат. парцели бр. 1421/6 КО 
Ресник, а у вези са чл. 158 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), и чл. 3, 43, и 44 Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл.  гласник  РС”,  бр.  
113/15 и 96/16), доноси  

Р  Е  Ш  Е  Њ Е 
О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ 

 
ОДОБРАВА СЕ Љиљани Трајковић Павловић, из Београда, ул. Антифашистичке 

борбе бр. 57, употреба породичног стамбеног објекта у улици Урошевачкој, Раковица, 
Београд, на катастарској парцели бр. 1421/6 КО Ресник, спратности По+Пр+1 са два стана 
и две гараже, 

Изведени радови су одобрени решењем број 04/1 број 351/1349 од 15.08.1972. 
године издато од Одељења за комунално грађевинске послове СО Чукарица. 
 
Структура објекта спратности По+Пр+1:  

 
                ПОДРУМ  
остава 6.45 м2 
огрев 14.37 м2 
огрев  9.56 м2 
перионица 13.77 м2 
вц 3.70 м2 
ходник 12.93 м2 
перионица 10.00 м2 
остава 3.95 м2 
Укупна нето површина  74,73 м2 
  
Гаража -1 16.58 м2 
Гаража -2 11.96 м2 
  
                   ПРИЗЕМЉЕ  
  
     Стан бр.1-троипособан  
соба 19.37 м2 
соба 18.61 м2 
тераса 4.35 м2 
купатило 3.57 м2 
ходник 7.15 м2 



  
ходник 12.39 м2 
соба 13.08 м2 
соба 10.36 м2 
кухиња 6.44 м2 
     Нето површина стана број 1 95.29м2 

улаз 5.67 м2 
степениште 6.81 м2 
     Нето површина стана број 1са улазним 
тремом и степеништем 

107.80 м2 

                       СПРАТ  
     Стан бр.2 - трособан  
купатило 3.46 м2 
соба 18.38 м2 
соба 20.35 м2 
ходник 6.38 м2 
трпезарија 15.00 м2 
ходник 12.84 м2 
кухиња 6.71 м2 
      Нето површина стана број 2 83.12 м2 
тераса 13.68 м2 
тераса 4.35 м2 
      Нето површина стана број 2 са терасама  101.15 м2 

 
Саставни део овог решења је Елаборат геодетских радова изведеног објекта, 

израђен маја. 2017. године, од стране бироа за геодезију и пројектовање „Земљомер“, 
Лозница и Извештај о техничком прегледу од „ЕРСТЕ ГРАДЊА“ д.о.о. Лозница од 
07.07.2017. године; 

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 
 
Љиљана Трајковић Павловић, из Београда, ул. Антифашистичке борбе бр. 57, 

поднела је захтев преко пуномоћника Миодрага Миловановића из Бање Ковиљаче, ул. 
Маршала Тита бр. 32, дана 01.09.2017. године, путем централне евиденције обједињене 
процедуре електронским путем, под бројем ROP-RAK-28925-IUPH-4/2017, (број заведен 
у ГО Раковица 351-52/2017), за издавање употребне дозволе за стамбени породични 
објекат (са два стана и две гараже ), спратности По+Пр+1, у Београду, на кат. парцели бр. 
1421/6 КО Ресник. 
  
У прилогу поднетог захтева приложено је: 

• Пресуду Другог општинског суда у Београду VII-P бр. 7757/96 од 21.04.1997. 
године; 

• Доказ о уплати републичке административне таксе; 
• Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП; 
• Решење о исправци Основног суда Аранђеловац бр. I60 -1341/2010 од 07.05.2015. 

године; 
• Решење Основног суда Крагујевац IV-4-О-1341/10 од 16.03.2010. године; 
• Решење број 04/1 број 351/1349 од 15.08.1972. године издато од Одељења за 

комунално грађевинске послове СО Чукарица;  



  
• Решење број 463-28/81 од 26.05.1981. године издато од СО Раковица, о додели кат 

парцеле бр. 1421/6 КО Ресник на коришћење;  
• Закључак број 351-107/2013 од 09.02.2015. године, које је донело Одељење  за 

грађевинске послове и грађевинску инспекцију градске општине Раковица,  а 
којим се исправља техничка грешка која је настала при означавању броја 
катастарске парцеле у  решењу број 04/1 број 351/1349 од 15.08.1972. године, 
(преведено у ГО Раковица на број 351-107/2013), издато од Одељења за комунално 
грађевинске послове СО Чукарица, где је грешком уписана  кат. парцела бр. 
1421/178 КО Ресник, а треба да стоји кат. парцела  бр. 1421/6 КО Ресник;  

• Овлашћење; 
• Извештај о техничком прегледу од „ЕРСТЕ ГРАДЊА“ д.о.о. Лозница од 

07.07.2017. године; 
• Елаборат геодетских радова изведеног објекта од маја 2017. године 
• Елаборат геодетских радова подземних и надземних инсталација од маја 2017. 

године; 
• Елаборат издвајања посебних делова објекта од маја 2017. године; 
• Допунско Решење Основног суда Крагујевац бр. IV -23 О.1341/2010 од 22.06.2011. 

године. 
 
Решавајући по поднетом захтеву и на основу приложене документације овај орган 

извршио 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. 

Комисија за вршење техничког прегледa „ЕРСТЕ ГРАДЊА“ д.о.о. Лозница у 
саставу, Трипковић Зоран, дипл. инж.грађ.- председник, лиц.бр. 314 4262 03, 
Миловановић Миодраг, дипл. инж.грађ.-члан, лиц. бр. 310 3859 03 и Мишковић Драган, 
дипл. инж.ел.-члан,  лиц. бр. 350 3418 03, извршила је технички преглед изведених 
радова, чији је извештај од 01.09.2017. године, достављен овом Одељењу. 

Комисија предлаже да одељење за грађевинске и комуналне послове управе 
градске општине Раковица, изда Решење о употреби СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА, По+ Пр+1 
спрат (са два стана и две гараже ), изграђеног на кп бр.1421/6 КО Ресник, максималних 
габарита 12,83*11,25м, укупне нето површине објекта 312,22 м2 и бруто површине 410,52 
м2, од стране инвеститора: Трајковић-Павловић Љиљана, Ул. Пролетерских 
солидарности бр.57/XI, Нови Београд. јер су испуњене следеће подобности: 
1. Може се користити сагласно својој намени. 
2. Не доводи у опасност живот и здравље људи. 
3. Не утиче на сигурност саобраћаја. 
4. Не угрожава коришћење суседних објеката. 
5. Недостатака при техничком прегледу који би утицали на подобност објекта, 
    Комисија није констатовала. 

Због свега наведеног, а 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 310,00 динара на основу Закона о 
републичким административним таксама (,,Сл. гласник РС“, бр. 43/03,... 50/2016) и 
1.000,00 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: Пуномоћнику подносиоца, Грађевинској инспекцији, 
Републичком геодетском заводу - Служба за катастар непокретности и Секретаријату 
јавних прихода града Београда Одељење општине Раковица улица Мишка Крањца бр. 12 
и писарници за архиву. 
 
Обрађивачи:            
 
Купрешак Марина, дипл. правник 
Николић Филип, дипл. правник 
Стана Алексић, дипл. инж. грађ 
 
                                                                                   
                 РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 
 
                                                                Трифуновић Стефановић Славица  дипл. инж. арх. 
 
 
 


