
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА  СРБИЈА – ГРАД  БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА  РАКОВИЦА-УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                               
Одељење  за   грађевинске и комуналне послове 
Одсек  за  грађевинске  послове 
ROP-RAK-27872-IUP-1/2016 
Заводни број: 351–208/2016 
27.10.2016.године 
Б Е О Г Р А Д 

 
 

     Управа Градске општине Раковица, Одељење за грађевинске и комуналне послове, 
Одсек за грађевинске послове, решавајући по захтеву Бркић Драгана из Београда, ул. 
Варешка бр. 17, Илић Мирјане из Београда, ул. Варешка бр. 17 и Ињац Љиљане из 
Београда, ул. Липа бр. 20, поднетог дана 21.10.2016.године, преко пуномоћника 
Александра Костића, преко централне евиденције обједињене процедуре електронским 
путем, под бројем ROP-RAK-27872-IUP-1/2016, заводни број 351-208/2016,  за издавање 
одобрења за употребу породичне стамбенe зграде у Београду у ул. Варешка бр. 17, на кат. 
парцели бр. 1002/1 КО Стара Раковица,  а на основу чл. 158. 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), члана 45. Правилника о спровођењу Обједињене процедуре електронским 
путем(''Сл.гласник РС'' бр. 113/2015) 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 
 

ОДОБРАВА СЕ Бркић Драгану из Београда, ул. Варешка бр. 17, Илић Мирјани из 
Београда, ул. Варешка бр. 17 и Ињац Љиљани из Београда, ул. Липа бр. 20, употреба 
породичне стамбене зграде спратности По+П+1 спрат, са два стана, и две гараже,  у 
Београду, у ул. Варешка бр. 17, на кат. парцели број 1002/1 КО Стара Раковица. 
Стан број 1 у приземљу и стан број 2 на спрату су нето површине од по  86,72 м2, а две 
гараже у подруму, гаража под редним бројем 2 је нето површине 29,96 м2, а гаража под 
редним бројем 3 је нето површине 20,80м2.  

Извођење радова одобрено је Решењем 04/I Уп. 34920/70 од 28.09.1970. године, 
правоснажно од 26.10.1970. године издатом од стране Одељења за комунално-
грађевинске послове СО Чукарица.  

Саставни део овог решења је Извештај комисије за технички преглед број  41/15 од 
11.12.2015. године, сачињен од стране Агенције за консалтинг и инжењеринг „GORJAN“ 
Пр. из Београда, ул. Цвијићева 40а, коју заступа директор Горјан Јовановић.  
 

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).  

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
Структура предметног објекта у у Београду, у ул. Варешка бр. 17, на кат. парцели 

број 1002/1 КО Стара Раковица: 
ПОДРУМ                                                                                           Нето површина  (м2) 
Број Намена просторија   

1 Степениште                                        5,40 
2 Гаража                                        29,96 
3 Гаража 20,80 
4. Остава за гориво                                         9,18 
5 Перионица                                        17.19 
 УКУПНО ПОДРУМ                                       83.19 

 
ПРИЗЕМЉЕ- стамбени простор са улазним подестом 
Број Намена просторија Нето површина (м2) 

 Стан 1: 86,72 
1 Улаз 3,69 
2 Дневна соба                                        19,55 
3 Спаваћа соба 16,56 
4 Трпезарија 10,07 
5 Ниша за кување 4,94 
6 Лођа 2,94 
7 Балкон 8,60 
8 Дегажман 2,87 
9 Купатило 2,89 
10 Вц 1,26 
11 Предпростор 0,90 
12 Соба 12,45 

УКУПНО ПРИЗЕМЉЕ 86,72 
 
СПРАТ 
Број Намена просторија Нето површина (м2) 
 Стан 2: 86,72 
1 Улаз 3,69 
2 Дневна соба 19,55 
3 Спаваћа соба 16,56 
4 Трпезарија 10,07 
5 Нишa за кување 4,94 
6 Лођа 2,94 
7 Балкон 8,60 
8 Дегажман 2,87 
9 Купатило 2,89 
10 Вц 1,26 
11 Предпростор 0,90 
12 Соба 12,45 

УКУПНО СПРАТ 86,72 
 

Тераса изнад дела првог спрата  површине 41.71м2. 
 

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 
 

Бркић Драган из Београда, ул. Варешка бр. 17, Илић Мирјана из Београда, ул. 
Варешка бр. 17 и Ињац Љиљана из Београда, ул. Липа бр. 20, обратили су се овом органу 
захтевом поднетом дана 21.10.2016. године, преко пуномоћника Александра Костића, а 
преко централне евиденције обједињене процедуре електронским путем, под бројем 
ROP-RAK-27872-IUP-1/2016, заводни број 351-208/2016, за издавање одобрења за 
употребу породичне стамбене зграде у Београду, у ул. Варешка бр. 17, на кат. парцели 
број 1002/1 КО Стара Раковица.   

 
Уз захтев је приложено: 
-Извештај комисије за технички преглед број 41/15 од 11.12.2015. године, сачињен 

од стране Агенције за консалтинг и инжењеринг „GORJAN“ Пр. из Београда, ул. 
Цвијићева 40а, коју заступа директор Горјан Јовановић, као и Стручни налаз о 
извршеном прегледу и испитивању електричне инсталације, број 11/12/2015 од 
07.12.2015. године, од Предузећа за инжењеринг, пројектовање и консалтинг 
„ARKON“д.о.о.  
-Елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта од 10.10.2016 
године,  урађен од бироа за геодетске услуге и инжењеринг „GEOCOM“ Милош 
Глигорић предузетник Меше Селомовића број 5.  
-Елаборат геодетских радова за подземне инсталације од 24.10.2016 године,  урађен од 
бироа за геодетске услуге и инжењеринг „GEOCOM“ Милош Глигорић предузетник 
Меше Селомовића број 5.  
-пуномоћје за заступање; 
-оставинско решење Првог основног суда у Београду О.бр. 26769/10 од 17.02.2011. 
године;  
-доказ о уплати административне таксе за подношење захтева; 
-доказ о уплати накнаде за ЦЕО-п, за израду решења; 

 
    Комисија за технички преглед Агенције за консалтинг и инжењеринг „GORJAN“ 
Пр. из Београда, ул.Цвијићева 40а, коју заступа директор Горјан Јовановић, извршила је 
технички преглед изведених радова, чији је извештај број  41/15 од 11.12.2015. године, 
достављен овом Одељењу. 

Комисија предлаже да се донесе решење о употреби за изведене радове на 
изграђеној породичној стамбеној згради спратности По+П+1, са два стана и две гараже, 
на кат. парцели број 1002/1 КО Стара Раковица у ул. Варешка бр. 17 у Београду, 
изграђеног на основу Решења за изградњу 04/I Уп. 34920/70 од 28.09.1970. године, 
правоснажно од 26.10.1970. године издатом од стране Одељења за комунално-
грађевинске послове СО Чукарица, с обзиром да је установљено да је објекат завршен и 
дасе може користити у предвиђеној намени.  

 
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. 
 

Имајући изнето у виду одлучено је као у диспозитиву 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 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). 

 
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 420,00 динара републичке 
административне таксе на жиро рачун бр. 840-742221843-57. 
 

Решење доставити: Инвеститорима, Управи јавних прихода града Београда 
Одељење општине Раковица улица Мишка Крањца бр. 12, Републичком геодетском 
заводу, Служба за катастар непокретности, 27.марта 43-45, Грађевинској инспекцији и 
писарници за архиву. 
 
Обрађивачи:   
Купрешак Марина дипл.правник          
Алексић Стана, дипл.инж.грађ.                     
 
                                                         РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 
 
                                             дипл. инж. арх. Трифуновић Стефановић Славица    
 
 
 


