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Одељење  за   грађевинске и комуналне послове 
Одсек  за  грађевинске  послове 
ROP-RAK-4030-IUP-1/2017 
Заводни број : 351–24/2017 
02.03.2017.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 Секуловић Слободана из  
Београда, ул. Рељковићева бр. 13,  Секуловић Лепосаве из Београда, ул. Рељковићева бр. 
13,  поднетог преко  пуномоћника Лалицки Владислава из Београда, ул. Дубљанска бр. 84, 
као и Јелене Раковић из Београда, ул. Рељковићева бр. 13, 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), чл. 42, 43 и 45. Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. Гласник РС“, број 
113/15 и 96/16) и чл. 192. Закона о општем управном поступку ("Сл. Лист СРЈ" бр. 33/97 и 
31/01 и „Сл. Гласник РС“, бр. 30/10), доноси  
 
 

РЕШЕЊЕ О 
УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ 

 
 

     ОДОБРАВА СЕ инвеститорима Секуловић Слободану из Београда, улица 
Рељковићева бр. 13, Секуловић Лепосави из  Београда, ул. Рељковићева бр. 13 и  Јелени 
Раковић из Београда, ул. Рељковићева бр. 13,  употреба стамбене зграде у улица 
Рељковићева бр. 13, на кат.парцели бр. 254 КО Стара Раковица, укупне БРГП 397,96м2 (по 
СРПС-у),  спратности По+Пр+1+Пк, категорије „А“ класификациони број 112111,  која се 
састоји од два стана :   

-стан број 1 у приземљу нето површине 101,74м2,  чији власник је  Јелена  Раковић;   
-стан број 2, вишесобни дуплекс,  нето површине 183,30м2 који се налази у нивоу 

првог спрата и поткровља инвеститора Секуловић Слободан и Секуловић Лепосава.  
 

      Изведени радови на реконструкцији и доградњи стамбене зграде са два стана 
укупне БРГП 328,43м2 (по СРПС-у),  спратности По+Пр+1одобрени су решењем Одељења 
за грађевинске и комуналне послове општине Раковица, Одсек за грађевинске послове ROP-
RAK-16654-CPI-1/2016 ( заводни број 351-145/16) од 21.07.2016. 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. 
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Структура  стана  број 2 који је добијен реконструкцијом и доградњом: 
Приземље – стан бр. 2 
 

Нето површина 
(м2) 

улаз                                    3,04 
степениште    8,22 
укупно нето  11,26 
           
Први спрат, доњи ниво, стан 2, 
вишесобан 

    

степениште     9,40 
предсобље   10,87 
спаваћа соба   18,68 
дневна соба   23,31 
кухиња   12,44 
купатило     8,10 
тоалет     1,86 
ходник     1,94 
застакљена тераса   21,24 
укупно нето 107,84 
  
Поткровље, горњи ниво, стан 2, 
вишесобан 

 

степениште     4,17 
радна соба   49,87 
гардероба      4,30 
купатило      4,26 
техничка просторија      1,60 
укупно нето   64,20 
  
УКУПНО 183,30 

 
 
 

Саставни део овог решења је Елаборат геодетских радова за изведени објекат и 
посебне делове објекта, израђен под бројем 952-02-7-224/2016 и Елаборат геодетских радова 
за подземне инсталације бр. 952-03-1642/2016,  израђени од стране Предузећа за геодетске 
послове „ГЕОМАРКО“ д.о.о. Нови Београд, ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 185, , као и  
Извештај комисије о извршеном  техничком прегледу објекта-изведених радова број 
102/2016 од 14.02.2017. године,  израђен од стране Предузећа „ИНЖЕЊЕРИНГ ТЕРАЗИЈЕ“ 
Београд, ул. Хаџи Милентијева бр. 55. 

  
      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.  
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О б р а з л о ж е њ е 
 

      Инвеститори Секуловић Слободан из Београда, ул. Рељковићева бр. 13, Секуловић 
Лепосава из Београда, ул.  Рељковићева бр. 13, преко пуномоћника Лалицки Владислава из 
Београда, ул. Дубљанска бр. 84, и Јелена Раковић из Београда, ул. Рељковићева бр. 13,   
поднели су дана 23.02.2017. године, преко централне евиденције обједињене процедуре 
електронским путем,  под бројем ROP-RAK-4030-IUP-1/2017, (број заведен у ГО Раковица 
351-24/2017), захтев за издавање одобрења за употребу изведених радова на реконструкцији 
и доградњи стамбене зграде са два стана укупне БРГП 328,43м2 (по СРПС-у),  спратности 
По+Пр+1, категорије „А“ класификациони број 112111, која се налази у Улици Рељковићева 
бр. 13, на кат.парцели бр. 254 КО Стара Раковица, која се састоји од два стана :  стан број 1 
у приземљу нето површине 101,74м2 (није предмет интервенције) и стан бр. 2 на првом 
спрату нето површине 117,83 м2 (који је предмет интервенције), a чиме  је  добијен  
стамбени објекат спратности По+Пр+1+Пк, укупне БРГП 397,96м2 (по СРПС-у) и 
наведеним радовима на реконструкцији и доградњи је проширен  постојећи стан број 2 и 
формиран  вишесобан дуплекс стан број 2 у нивоу првог спрата и поткровља, нето 
површине 183,30м2. . 

Уз захтев инвеститор је приложио: 
-Оверено пуномоћје; 
-Елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта, израђен 

под бројем 952-02-7-224/2016 и Елаборат геодетских радова за подземне инсталације бр. 
952-03-1642/2016,  израђени од стране Предузећа за геодетске послове „ГЕОМАРКО“ д.о.о. 
Нови Београд, ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 185, одговорно лице Дрекић Предраг, инж. 
геодезије, бр. лиценце 02 036712; 

- Извештај комисије о извршеном  техничком прегледу објекта-изведених радова 
број 102/2016 од 14.02.2017. године,  израђен од стране Предузећа „ИНЖЕЊЕРИНГ 
ТЕРАЗИЈЕ“ Београд, ул. Хаџи Милентијева бр. 55, вршиоци техничког прегледа: 
председник и члан  Комисије Небојша Илић, дипл. инж. арх. бр. лиценце 300 5070 03,( 
архитектура, и инсталације водовода и канализације),  чланови Комисије: Коста Поповић, 
дипл. инж. грађ. бр. лиценце 310 3168 03, (за конструкцију),  Мирослав Јаничић, дипл. инж. 
ел., бр. лиценце 350 4685 03 (електроинсталације)  и Михајло Ристић, дипл. инж.маш., бр. 
лиценце 330 0217 03, (термотехничке инсталације);  

 -Енергетски пасош-(Сертификат о енергетским својствима објекта) израђен под 
бројем 11081 од 26.12.2016. године, од стране „БЕО ПОТЕЗ“д.о.о. Београд, ул. Јове Илића 
бр. 87, одговорни инжењер Владимир Јевтић, бр. лиценце 381003612; 
-Пројекат  за извођење бр.  01-2016 од јула 2016, израђен од Предузећа за пројектовање и 
консалтинг „МАЈА ПРОИНГ“д.о.о. из Београда, ул. Радослава Грујића бр. 21а, одговорно 
лице и главни пројектант Владислав Лалицки дипл. инж. арх, број лиц. 300 6957 04; 
-Изјава да изведеним радовима није одступљено од Пројекта за извођење објекта , односно 
да није дошло до одступања, те да је изведено стање једнако пројектованом стању, дата од 
стране надзорног органа  Мирољуба Тодоровића, дипл. инж. грађ, бр. лиценце 410 0388 03; 
-Сагласност Јелене Раковић од 16.12.2015. године, издата Душану Младеновићу, оверена 
код Јавног бележника Драгане Смиљевића, Београд, Мишка Крањца бр. 26, под 
бр.УОП:1622-15 од 16.12.2015. године;  
-Уговор о начину коришћења непокретности, закључен 16.12.2015. године, између Раковић 
Јелене и Душана Младеновића, оверен код Јавног бележника Драгане Смиљевића, Београд, 
Мишка Крањца бр. 26, под бр. УОП:1623-2015 од 16.12.2015. године; 
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-Уговор о купопродаји непокретности закључен дана 14.04.2016. године између Душана 
Младеновића и Лепосаве Секуловић и Слободана Секуловића, оверен код Јавног бележника  
Драгане Смиљевић, Београд, Мишка Крањца бр. 26, под бр. ОПУ: 297-2016 од14.04.2016. 
године; 
-Овлашћење Јелене Раковић од 07.06.2016. године, оверено код Јавног бележника Др Ђорђа  
Д. Сибиновића, Београд, Симина бр. 15; 
-Анекс Уговора о купопродаји непокретности закључен дана 10.08.2016. године, оверен код 
јавног бележника Драгине Дивац,. Београд, ул. Вељка Мијишевића бр. 4, под бр. ОПУ:1363-
2016 од 10.08.2016. 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. 

 
Комисија за вршење техничког прегледа    Предузећа „ИНЖЕЊЕРИНГ ТЕРАЗИЈЕ“ 

Београд, ул. Хаџи Милентијева бр. 55, у саставу Небојше Илића, дипл. инж. арх. бр. 
лиценце 300 5070 03, као председника  Комисије и вршиоца техничког прегледа за 
архитектурау и инсталације водовода и канализације и  чланови Комисије: Косте  Поповића, 
дипл. инж. грађ. бр. лиценце 310 3168 03, вршилац техничког прегледа за конструкцију,  
Мирослава Јаничића, дипл. инж. ел., бр. лиценце 350 4685 03, вршиоца техничког прегледа 
за електроинсталације  и Михајла Ристића, дипл. инж.маш., бр. лиценце 330 0217 03, 
вршиоца техничког прегледа за термотехничке инсталације, извршила је технички преглед 
изведених радова чији је извештај број 102/2016 од 14.02.2017. године, доставио инвеститор 
овом Одељењу. 

 
      Комисија предлаже да се донесе решење о употреби изведених радова  на 
реконструкцији и доградњи стамбене зграде са два стана укупне БРГП 328,43м2 (по СРПС-
у),  спратности По+Пр+1, категорије „А“ класификациони број 112111, која се налази у 
Улици Рељковићева бр. 13, на кат.парцели бр. 254 КО Стара Раковица, која се састоји од два 
стана :  стан број 1 у приземљу нето површине 101,74м2 (није предмет интервенције) и стан 
бр. 2 на првом спрату нето површине 117,83 м2 (који је предмет интервенције), a чиме  је  
добијен  стамбени објекат спратности По+Пр+1+Пк,  укупне БРГП 397,96м2 (по СРПС-у) и 
наведеним радовима на реконструкцији и доградњи је проширен  постојећи стан број 2 и 
формиран  вишесобан дуплекс стан број 2 у нивоу првог спрата и поткровља, нето 
површине 183,30м2. . јер су испуњене следеће подобности: 

 
  - Да су радови на реконструкцији и доградњи стамбене зграде са два стана укупне 

БРГП 328,43м2 (по СРПС-у),  спратности По+Пр+1, категорије „А“ класификациони број 
112111, која се налази у Улици Рељковићева бр. 13, на кат.парцели бр. 254 КО Стара 
Раковица, која се састоји од два стана :  стан број 1 у приземљу нето површине 101,74м2 

(није предмет интервенције) и стан бр. 2 на првом спрату нето површине 117,83 м2 (који је 
предмет интервенције), a чиме  је  добијен  стамбени објекат спратности По+Пр+1+Пк,  
укупне БРГП 397,96м2 (по СРПС-у) и наведеним радовима на реконструкцији и доградњи је 
проширен  постојећи стан број 2 и формиран  вишесобан дуплекс стан број 2 у нивоу првог 
спрата и поткровља, нето површине 183,30м2., изведени су у складу са решењем Одељења за 
грађевинске и комуналне послове општине Раковица ROP-RAK-16654-CPI-1/2016 од 
21.07.2016. године (заводнии број у ГО Раковица 351-145/16), (уверење о правоснажности 
ROP-RAK 17986-WA-1/2016 од 01.08.2016. године); 
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   -Да је Комисија за технички преглед доставила инвеститору записник о извршеном  
техничком прегледу, који заједно са предлогом чини извештај комисије за технички 
преглед;  
    -Да је објекат подобан за употребу. 

 
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 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.  Милан Перишић                    
Дипл. правник Соња Минић Алексић 
 
                                              по овлашћењу бр. 031-15/2015 од 01.06.2015. године 
                                                                       ШЕФ ОДСЕКА                                    
                                                            Дипл. инж. грађ. Стана Алексић 
 


