
  
ГРАДСКА ОПШТИНА  РАКОВИЦА    
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                               
Одељење  за   грађевинске и комуналне послове 
Одсек  за  грађевинске  послове 
ROP-RAK-27657-IUP-1/2016 
Заводни број : 351–206/2016 
25.10.2016.године 
Б Е О Г Р А Д 
 
          Управа ГО Раковице - Одељење за грађевинске и комуналне послове-Одсек за  
грађевинске послове, решавајући по захтеву Oлге Мићић из Београда, улици 17. Октобра 
број 50 кји је поднет  дана 20.10.2016. године, преко централне евиденције обједињене 
процедуре електронским путем,  под бројем ROP-RAK-27657-IUP-1/2016, заводни број 351-
206/2016, за издавање  употребне дозволе за  стамбени објекат спратности  По+П+1,  у 
Београду у улици 17. Октобра број 50, на грађевинској парцели бр. 14 КО Кнежевац, на 
основу члана 158. став 2.Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 
72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС,24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-
одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 45. Правилника о спровођењу 
Обједињене процедуре електронским путем(''Сл.гласник РС'' бр. 113/2015) и члана 192. 
Закона о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'', број 33/97 и 31/2001 и 
''Службени гласник РС'', број 30/2010) доноси 
 
 
                                                                 РЕШЕЊЕ О 

УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ 
 
 

              ИЗДАЈЕ СЕ  употребна дозвола за породичну стамбену зграду спратности  По+П+1, 
површине 172,75 м2,  у Београду у улици 17. Октобра број 50, на грађевинској парцели бр. 
14 КО Кнежевац која се састоји од  две стамбене јединице и то: 
-у приземљу трособан стан површине 82,02 м2, 
-на спрату трособан стан површине 90,73 м2. 
      Изведени радови на изградњи објекта одобрени су инвеститору Васић Драгомиру из 
Приштине, Улица Железнички друм бр.28/а, решењем Одељења за грађевинско стамбене 
послове општине Раковица број 351-1271/2003 од 11.12.2003. године,  правоснажно од 
12.01.2004. године.  
 
        Саставни део овог решења чине Извештај број 72/2016 од 13.10.2016. године, о раду 
Комисије за технички преглед изведених радова израђен од Предузећа „ИНЖЕЊЕРИНГ 
ТЕРАЗИЈЕ“ Београд, Улица Хаџи Мелентијева бр. 55, и Елаборат геодетских радова за 
изведени објекат и посебне делове објекта израђен од Агенције за геодетско премеравање 
терена „ГЕАЗОНА“, Уб, Улица Карађорђева број 1. 
 
         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).  
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Структура предметног објекта: 
 
ПОДРУМ Нето 

површина (м2) 
oстава 7,23 
радионица 4,63 
остава 26,04 
Баштенска  остава 3,09 
укупно 40,72 
-3℅ 1,22 

укупно подрум 39,50 
  
ПРИЗЕМЉЕ-стан 1, трособан Нето 

површина (м2) 
улаз 6,36 
Дневна соба 18,96 
кухиња 6,20 
дегажман 5,40 
Спаваћа соба 12,66 
спаваћа соба 9,30 
купатило 4,31 
Спаваћа соба 17,25 
тераса 3,75 
укупно  84,56 
-3℅ 2,54 
укупно приземље 82,02 
  
СПРАТ-стан 2, трособан Нето 

површина (м2) 
улаз             8,26 
Дневна соба            25,92 
кухиња 9,94 
остава 1,72 
дегажман 3,12 
Спаваћа соба 12,66 
спаваћа соба 9,30 
купатило 4,31 
Спаваћа соба 13,42 
тераса 4,88 
укупно  93,53 
-3℅ 2,80 
укупно спрат 90,73 

  
  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 
 
          Oлга Мићић из Београда, улици 17. Октобра број 50, поднела је дана 20.10.2016. 
године, преко централне евиденције обједињене процедуре електронским путем,  под 
бројем ROP-RAK-27657-IUP-1/2016, заводни број 351-206/2016 захтев за издавање  
употребне дозволе за стамбени објекат спратности  По+П+Пк,  у Београду у улици 17. 
Октобра број 50, на грађевинској парцели бр. 14 КО Кнежевац.   
 
          Уз захтев је приложено: 
 
-Извештај број 72/2016 од 13.10.2016. године, о раду Комисије за технички преглед 
изведених радова израђен од Предузећа „ИНЖЕЊЕРИНГ ТЕРАЗИЈЕ“ Београд, ул. Хаџи 
Мелентијева бр. 55,  председника Комисије Небојше Илића дипл. инж. арх. бр. лиценце 300 
5070 03, чланова Комисије –архитектура и инсталације водовода и канализације, вршилац 
техничког прегледа Небојша Илић дипл. инж. арх. бр. лиц. 300 5070 03 Конструкције –
вршилац техничког прегеда Коста Поповић, дипл. инж. грађ.  бр. лиценце 310 3168 03и 
Електроинсталације, вршилац техничког прегледа Мирослав Јаничић , дипл. инж. ел., бр. 
лиценце 350 4685 03, у којем се налази  Записник о раду Комисије и констатација да су 
предметни радови изведени у складу са одобреним Главним пројектом (АГ, ВиК и 
конструкција, урађен од АВА ИНЖЕЊЕРИНГ Београд.) и Предлог за издавање употребне 
дозволе у којем се потврђује  да су предметни радови изведени у складу са одобреним 
главним пројектом и решењем којим се одобрава извођење радова издатом од Одељења за 
грађевинско стамбене послове општине Раковица број 351-1271/2003 од 11.12.2003. године,  
правоснажно од 12.01.2004. године и са Предлогом Комисије за издавање употребне 
дозволе; 
-Елаборат геодетских радова за стамбени објекат, израђен од Агенције за геодетско 
премеравање терена „ГЕАЗОНА“, Уб, Улица Карађорђева број 1. 
 - Елаборат геодетских радова за подземне инсталације, израђен од  од Агенције за 
геодетско премеравање терена „ГЕАЗОНА“, Уб, Улица Карађорђева број 1, 
-предуговор о купопродаји непокретности оверен у Другом општинском суду у Београду 
ов.бр..13246 од 28.10.1999. године, 
-пуномоћје за подношење захтева, 
-доказ о уплати таксе за подношење захтева, 
-доказ о уплати накнаде за ЦЕОП за издавање употребне дозволе. 
 
      Поступајући по захтеву овај орган је 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 (''Службени гласник РС'', 
број 13/2015) испуњени. Због свега наведеног, а на основу члана 158. став 4. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 
132/2014и 145/2014) 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, 45/2015 и 106/15). 
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         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: Подносиоцу захтева,  Грађевинској инспекцији, Републичком 
геодетском заводу – Служби за катастар непокретности. 
 
Обрађивачи: 
дипл.инж.грађ.  Стана Алексић,  
дипл. правник Марина Купрешак 
 
 
                      РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА                                                                                     
                                                   

                                                    дипл. инж. арх. Славица Трифуновић Стефановић                                                                       


