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        Управа ГО Раковице - Одељење за грађевинске и комуналне послове-Одсек за  
грађевинске послове, решавајући по захтеву инвеститорa ДРЉАЧА МИРКА из Београда, 
улица Розе Луксембург бр. 2А, поднетог преко пуномоћника Милене Сопић из Београда, 
улица Милована Глишића бр.13, за издавање употребне дозволе, 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 инвеститору ДРЉАЧА МИРКУ из Београда, улица Розе Луксембург бр. 

2А употребна дозвола за доградњу  постојећег стамбеног објекта-двојне вертикално 
подељене породичне стамбене зграде спратности Пр+1, са два двоетажна трособна стана у 
улици Старца Милије, на кат.парцели 817 КО Стара Раковица. Реконструкцијом и 
доградњом леве вертикале објекта на кућном броју 17  спратност тог дела објекта је  
промењена на По+Пр+1 и формиран је двоетажни вишесобни дуплекс стан у нивоу 
приземља и спрата,  укупне нето површине 192,13м², са терасом површине 15,85м² и 
гаражом  површине 22,10м² у нивоу приземља. 

  Изведени радови на доградњи одобрени су решењем о грађевинској дозволи 
Одељења за грађевинске послове и грађевинску инспекцију градске општине Раковица  број 
351-135/2013 од 19.12.2013. године, правоснажно од 22.01.2014. године.  

Саставни део овог решења чини Извештај комисије о извршеном техничком прегледу 
израђен од стране предузећа „BAUPROJEKT“  д.о.о., улица Гарибалдијева бр.13. 

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 дела објекта, леве вертикале: 
 

ПОДРУМ 
Број Намена просторија Нето површина (м2) 

1 Оставе 79,33 
2 Тоалет 4,48 
 УКУПНО ПОДРУМ 81,29 
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ПРИЗЕМЉЕ 
Број Намена просторија Нето површина (м2) 

3 Гаража 22,10 
4 Ходник 12,40 
5 Степенице 6,77 
6 Купатило 4,39 
7 Радна соба 13,50 
8 Дневни боравак 28,36 
9 Кухиња са трпезаријом 21,67 
10 Остава 2,58 
11 трем 2,43 
12 тераса 15,85 
 УКУПНО ПРИЗЕМЉЕ 124,33 

 
 ПРВИ СПРАТ 
Број Намена просторија Нето површина (м2) 
13 Ходник 10,95 
14 Соба 17,48 
15 Гардероба 7,82 

  16 Соба 16,98 
  17 Купатило 6,91 
  18 Соба 13,75 
19 Соба 14,73 
20 Тераса 7,72 
21 Купатило 5,62 
22 Степенице 7,07 

 УКУПНО ПРВИ СПРАТ 105,75 
 
 
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 

 
Дрљача Мирко из Београда, улица Розе Луксембург бр. 2А  поднео је преко 

пуномоћника Милене Сопић из Београда, улица Милована Глишића бр.13, захтев заведен 
под бројем ROP-RAK-1296-IUP-1/2016 дана 24.02.2016. године преко централне 
евиденције обједињене процедуре електронским путем, за издавање употребне дозволе за 
доградњу  постојећег стамбеног објекта-двојне вертикално подељене породичне стамбене 
зграде са два двоетажна трособна стана у улици Старца Милије, на кат.парцели 817 КО 
Стара Раковица, спратности Пр+1, леве вертикале, кућни број 17. 

Уз захтев инвеститор је приложио: 
- Извештај комисије о извршеном техничком прегледу израђен од стране предузећа 

„BAUPROJEKT“  д.о.о., улица Гарибалдијева бр.13; 
- Пројекат за грађевинску дозволу, са изјавама инвеститора , вршиоца стручног 

надзора и извођача радова да је изведено стање једнако пројектованом;  
- Елаборат геодетских радова за рекконструисани и дограђени део стамбеног 

објеката и посебне делове, израђен од „СМ ПЛАН“, Београд, Бана Иваниша 15а, 
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 - Елаборат геодетских радова за подземне инсталације, израђен од  „СМ 

ПЛАН“, Београд, Бана Иваниша 15а, 
- Енергетски пасош за стамбени објекат, израђен од стране предузећа 

„BAUPROJEKT“  д.о.о., улица Гарибалдијева бр.13; 
- доказ о уплати административних такси. 

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). 

 
Против овог решења може се изјавити жалба Секретаријату за имовинске и правне 

послове града Београда, Сектору за другостепени надзор,  у року од 8 (осам) дана од дана 
пријема решења. 

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: Инвеститору, Пиљегић Зорану – власнику десне половине стамбеног 

објекта, Грађевинској инспекцији, Републичком геодетском заводу – Служби за катастар 
непокретности. 

 
Обрађивачи:            
Милан Перишић,  дипл.инж.грађ.                     
Марина Купрешак,  дипл. правник 
 
 
                                              по овлашћењу бр. 031-15/2015 од 01.06.2015. године 
                                                                     ШЕФ ОДСЕКА 
                                                  
                                                             дипл. инж. грађ. Стана Алексић 
                                  
                                                                    


