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Б Е О Г Р А Д 
 
                                                                                                   
 Управа ГО Раковица, Одељење за грађевинске и комуналне послове, Одсек за 
грађевинске послове, решавајући по усаглашеном захтеву инвеститора Наташе 
Врањковић,  Ане Пејовић и Јелене Пејовић, све из Београда, ул. Косте Живковића бр. 1, 
поднетог преко  пуномоћника Игњатов Јелене из Београда, ул. Ваљевска бр. 3,  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 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  
 
  
                                                             Р Е Ш Е Њ Е 
                                              О  УПОТРЕБНОЈ  ДОЗВОЛИ 
 

ОДОБРАВА СЕ инвеститоркама Наташи Врањковић, Ани Пејовић и Јелени 
Пејовић, све из Београда, улица Косте Живковића број 1, употреба породичне стамбене 
зграде спратности Су+Пр која се налази у улици Косте Живковића број 1, на кат. парцели 
бр. 61 КО Стара Раковица, са једним вишесобним двоетажним станом у нивоу сутерена и 
приземља нето површине 117,04м2, и приземног помоћног објекта уз стамбени објекат,  
укупне нето површине 20.60м2 ( просторија за огрев, котларница и остава).  
 

Изведени радови су одобрени решењем Комитета за комунално стамбене послове 
општине Раковица бр. 351-780/79-IV од 23.01.1980. године, правоснажно 08.02.1980 године, 
привременог карактера, којим је одобрена реконструкција и премештање помоћног објекта 
величине 8,10х4,62м (до постојећег стамбеног објекта), и доградња собе величине 
3,80х4,90м уз постојећи породични стамбени објекат спратности Су+Пр. 

 
  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  објекта  је: 
 
  
Сутерен – стамбени део 
 

Нето 
површина (м2) 

Стан бр. 1                             
дневна соба   27,62 
спаваћа соба   13,67 
Трпезарија     9,04     
Кухиња      2,59 
Тоалет     1,92 
Степениште     3,80 
Нето површина     58,64 
Бруто површина сутерена    81,00 
  
Приземље –стамбени део     

 
Стан бр. 1       
спаваћа соба     14,11 
спаваћа соба     16,81 
Купатило       2,40  
Ходник       1,80 
спаваћа соба     15,68 
Тераса       7,60 
Нето површина       58,40 
  
Приземље – помоћни објекат 

 

Просторија за огрев     13,44 
Котларница       3,38 
Остава за домаћинство       3,78 
Нето површина помоћних просторија      20,60 
Бруто површина приземља     112,00 
УКУПНО НЕТО ПОВРШИНА СТАНА     117,04 

УКУПНО БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА     193,00 
 

Саставни део овог решења је Елаборат геодетских радова за изведени објекат и 
посебне делове објекта, израђен 01.03.2017. године од стране Агенције за пружање 
геодетских услуга „ЈУГОПРОЈЕКТ“ из Новог Београда, ул. Веспучијева бр. 13, одговорно 
лице Владе Ковачевић, дипл. инж. геодез., бр. лиценце 01 0195 12 ; Елаборат геодетских 
радова за подземне инсталације израђен 11.04.2017. године од стране Агенције за пружање 
геодетских услуга „ЈУГОПРОЈЕКТ“ из Новог Београда, ул. Веспучијева бр. 13, одговорно 
лице Владе Ковачевић, дипл. инж. геодез., бр. лиценце 01 0195 12 ; Потврда о извршеном 
техничком прегледу објекта за употребну дозволу израђена под бројем TP 05/16, марта 
2017. године стране Атељеа за пројектовање и инжењеринг „LINE-ARH“ Београд, ул. 
Ваљевска бр. 3, одговорно лице Игњатов Јелена, дипл. инж. арх., бр. лиценце 300 G789 08. 
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       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  
 

Инвеститорке Наташа Врањковић, Ана Пејовић и Јелена Пејовић, сви из Београда, 
ул. Косте Живковића бр. 1, поденеле су преко  пуномоћника Игњатов Јелене из Београда, 
ул. Ваљевска бр. 3,  дана 12.04.2017. године, преко централне евиденције обједињене 
процедуре електронским путем,  под бројем ROP-RAK-6093-IUP-2/2017, (број заведен у ГО 
Раковица 351-39/2017), усаглашени захтев за издавање одобрења  за употребу породичне 
стамбене зграде спратности Су+Пр са једним вишесобним, двоетажним станом, у нивоу 
сутерена и приземља, у улици Косте  Живковића бр. 1, на кат. парцели бр. 61, КО Стара 
Раковица, нето површине  117,04м2, добијеног доградњом собе величине 3,80х4,90м уз 
постојећи породични стамбени објекат и  приземног помоћног објекта премештеног уз 
стамбени објекат,  укупне нето површине 20.60м2 ( просторија за огрев, котларница и 
остава).  
 

Уз захтев је приложено: 
-Оверено пуномоћје; 
-Елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта, израђен 
01.03.2017. године од стране Агенције за пружање геодетских услуга „ЈУГОПРОЈЕКТ“ из 
Новог Београда, ул. Веспучијева бр. 13, одговорно лице Владе Ковачевић, дипл. инж. 
геодез., бр. лиценце 01 0195 12 ;  
-Елаборат геодетских радова за подземне инсталације израђен 11.04.2017. године од стране 
Агенције за пружање геодетских услуга „ЈУГОПРОЈЕКТ“ из Новог Београда, ул. 
Веспучијева бр. 13, одговорно лице Владе Ковачевић, дипл. инж. геодез., бр. лиценце 01 
0195 12 ;  
-Потврда о извршеном техничком прегледу објекта за употребну дозволу израђена под 
бројем TP 05/16, марта 2017. године од стране Атељеа за пројектовање и инжењеринг 
„LINE_ARH“ Београд, ул. Ваљевска бр. 3, одговорно лице Игњатов Јелена, дипл. инж. арх., 
бр. лиценце 300 G789 08, са освртом на енергетска својства објекта.  
-Решење број 351-780/79-IV од 23.01.1980. године издато од Комитета за комунално 
стамбене послове општине Раковица; 
- Оставинско решење Другог општинског суда у Београду О.бр.4381/05 од 17.12.2005. 
године;  
-Препис листа непокретности 454 издато од Републичког геодетског завода, Службе за 
катастар непокретнсоти Раковица под бројем 952-1-3787/2016 од 26.10.2016. године; 
-Копија плана парцеле издата од Републичког геодетског завода, Службе за катастар 
непокретности Раковица под бројем 953-1-350/2016 од 26.10.2016. 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. 
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Увидом у решење Комитета за комуналне и стамбене послове општине Раковица бр. 

351-780/79-IV од 23.01.1980. године, утврђено је да је инвеститору дозвољено да може да 
изврши реконструкцију и премештање помоћног објекта величине 8,10х4,62 м као и 
доградњу собе величине 3,80х4,90 м постојећег стамбеног објекта који се налази на кат 
парцели бр. 2292 КОБ 7, (сада кп 61 КО Стара Раковица). 

Увидом у Елаборат геодетских радова, утврђено је да је предметни објекат урађен у 
складу са грађевинском дозволом 351-780/79 од 23.01.1980. године. 
         Потврдом о извршеном техничком прегледу објекта  за употребну дозволу,  
израђеном под бројем TP 05/16, марта 2017. године од стране Атељеа за пројектовање и 
инжењеринг „LINE-ARH“ Београд, ул. Ваљевска бр. 3, одговорно лице Игњатов Јелена, 
дипл. инж. арх., бр. лиценце 300 G789 08., утврђено је следеће: 

-да је изведеним радовима  у оквиру постојећег породично стамбеног објекта Су+Пр,  
који се налази у Београду у ул. Косте  Живковића бр. 1, на кат. парцели бр. 61, КО Стара 
Раковица, у којем је и раније постојала само једна стамбена јединица, постојећи стамбени 
објекат и стан бр. 1  проширен  за део објекта и спољашње степениште за приступ, у нивоу 
приземља димензија  3,80х4,90 м, у оквиру којег је формирана спаваћа соба корисне 
површине од П=15,68 м2, и добијен је стан  бр. 1, укупне нето површине П=117,04 м2 
дуплекс, кроз два нивоа, сутерен и приземље, са унутрашњим степеништем;   

-да је изведеним радовима на реконструкцији и премештању помоћног објекта 
величине 8,10х4,62м,  до постојећег стамбеног објекта,  добијен помоћни објекат који 
заузима бруто површину П=30,49м2 на парцели, односно у оквиру којег су формиране 
помоћне  просторије укупне нето површине П=20,60 м2, на наведеној адреси; и 

- да су напред наведени радови изведени у складу са техничком документацијом на 
основу које је издата грађевинска дозвола (решење Комитета за комуналне и стамбене 
послове општине Раковица бр. 351-780/79-IV од 23.01.1980. године); 

-да је објекат прикључен на инфраструктурну мрежу, за прикључке који су 
предвиђени грађевинском дозволом; 

-да је објекат енергетски стабилан и употребљив; 
           -да су радови на реконструкцији и премештању помоћног објекта  и доградњи собе 
постојећег породичног стамбеног објекта спратности Су+Пр, који се налази у Београду у ул. 
Косте  Живковића бр. 1, на кат. парцели бр. 61, КО Стара Раковица,  изведени у складу са 
техничком документацијом на основу које је издата грађевинска дозвола, те да се на основу 
свега напред наведеног може издати решење о употребној дозволи за породичну стамбену 
кућу, спратности Су+Пр, са једним станом и за помоћни објекат уз стамбену кућу на кат. 
парцели бр. 61, КО Стара Раковица, ул. Косте Живковића бр. 1. 
 

Како објекат укупне бруто површине 193,00 м2 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 
изгардњи, 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.   
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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 
 

 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                           


