
  
  

 
РЕПУБЛИКА  СРБИЈА – ГРАД  БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА  РАКОВИЦА    
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Одељење  за   грађевинске и комуналне послове 
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ROP-RAK-2959-CPI-1/2016 
Заводни број : 351–46/2016 
30.03.2016.године 
Б Е О Г Р А Д       
                                                                                                   
 Одељење за грађевинске и комуналне послове, Одсек за грађевинске послове, 
решавајући по захтеву инвеститора ПАВЛОВИЋ ПАВЛА из Београда, улица Сердар 
Јанка Вукотића број 4, који је поднет дана 16.03.2016. године, преко централне 
евиденције обједињене процедуре електронским путем,  под бројем ROP-RAK-1296-
IUP-1/2016, заводни број 351-46/2016, за издавање грађевинске дозволе за извођење 
радова на доградњи, надзиђивању постојећег објекта у Београду, улици XI Крајишке 
дивизије број 43, на делу кат. парцеле бр. 1025/1 КО Кнежевац,  а на основу члана 135, 
члана 136, члана 137, члана 139. и члана 140. Закона о планирању и изградњи („Сл. 
гласник РС“  број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/2013, 50/2013, 54/13, 98/13, 
132/2014 и 145/2014), члана  16, 17 и 22 Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем („Сл. Гласник РС“, број 113/15), и члана 192. ЗУП-а 
(„Сл.лист СРЈ“, бр. 33/97, 31/2001 и „Сл.гласник РС“ бр. 30/10),  доноси дана 
30.03.2016.године   
 
                                                             Р  Е Ш Е Њ Е 

О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ 
 
 

ИЗДАЈЕ СЕ грађевинска дозвола инвеститору ПАВЛОВИЋ ПАВЛУ из 
Београда, улица Сердар Јанка Вукотића број 4, да по правоснажности овог решења 
може извршити извођење радова на доградњи и надзиђивању равних кровних тераса на 
стамбеној згради за колективно становање спратности По+Пр+12+Пс, категорије „В“ 
класификациони број 112222, која се налази на делу кат.парцеле 1025/1 КО Кнежевац,  
у улици XI Крајишке дивизије број 43, којим радовима се формира стамбена зграда 
спратности По+Пр+13+Пк са 12 (дванаест) нових стамбених јединица у поткровљу и 
галерији чија је БРГП (по СРПС-у) око 650м2. 
Равне кровне терасе које сада представљају кров стамбеног објекта надограђују се по 
следећем распореду: 
-на 13 спрату формирају се 3 стамбене јединице и то: 
 -стан број 52 нето П=35,20м2

  по структури једнособан стан, 
 -стан број 53 нето П=35,20м2

  по структури једнособан стан, 
 -стан број 54 нето П=43,10м2

  по структури једноипособан стан, 
-у Пк1 –поткровљу 1  у нивоу 14 спрата  формира се 5 стамбених јединица и то: 
 -стан број 55 нето П=40,07м2

  по структури једноипособан стан, 
 -стан број 56 нето П=25,80м2

  по структури гарсоњера, 
 -стан број 57 нето П=40,00м2

  по структури једноипособан стан, 
 -стан број 58 нето П=44,28м2

  по структури једноипособан стан, 
 -стан број 59 нето П=59,36м2

  по структури двоипособан стан, 
-на галерији (Пк2-поткровље 2) у нивоу 15. спрата формирају 4 стамбене јединице и то: 
 -стан број 60 нето П=31,65м2

  по структури једнособан стан, 
 -стан број 61 нето П=45,41м2

  по структури двособан стан, 
 -стан број 62 нето П=54,88м2

  по структури двособан стан, 
 -стан број 63 нето П=31,76м2

  по структури једнообан стан. 
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              Спратност целокупног објекта  је до По+Пр+13+Пк1+Галерија (Пк2)  
 

Укупна нето стамбена површина је 486,71м2,укупна нето површина (и 
заједнички простори) 529,20м2, укупна бруто површина надограђеног дела 685,00м2. 
Приступ свим стамбеним јединицама ће бити остварен вертикалном везом из 
постојећег заједничког вертикалног степенишног простора у објекту који се наставља 
изнад постојећег у истом ритму и габариту.  

Према Локацијским условима паркирање за 12 нових стамбених јединица се 
решава у оквиру постојећих саобраћајних површина са паркинзима. 
Саставни део решења чине:   
 
-Локацијски услови IX-15 број 350-925/2015 од 02.10.2015. године издати од 
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда,    
Извод из пројекта: 
-Пројекат за грађевинску дозволу: Главна свеска, Пројекат архитектуре , 
-Износ Обрачуна доприноса за уређивање грађевинског земљишта у поступку добијања 
грађевинске дозволе извођење радова на надзиђивању равних кровних тераса на објекту 
за колективно становање у Београду, у улици XI Крајишке дивизије број 43, на делу 
кат.парцеле 1025/1, по акту Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
ЈП број 17963/6-03 од 23.03.2016. године , износи 4.655.833,00 динара. Инвеститор  се 
определио да обрачунати допринос плати једнократно, што би умањило износ на 
3.259.083,00 динара. 
  
      Предрачунска вредност радова је у износу од  34.610,523,00  динара.   
 

Грађењу објекта се може приступити на основу правоснажног решења о 
извођењу радова и по Пријави радова која се врши надлежном органу, кроз ЦИС 
најкасније осам дана пре почетка извођења радова, са  доказом о регулисању обавеза у 
погледу доприноса за уређивање грађевинског земљишта, у складу са  законом, као и 
доказом о плаћеној административној такси, изјавом инвеститора која садржи  датум 
почетка и рок завршетка грађења, односно извођења радова.       
 Инвеститор је дужан да овом Одељењу достави изјаву о завршетку израде 
објекта у конструктивном смислу, одмах по завршетку те фазе изградње. 
 По завршетку изградње објекта, поступак за прикључење објекта на комуналну 
и другу инфраструктуру, инвеститор покреће подношењем захтева овом Одељењу, уз 
достављање доказа о плаћању накнаде, односно таксе за прикључење објекта на 
одговарајућу инфраструктуру. 
 Инвеститор је дужан да по завршетку радова поднесе захтев за издавање 
употребне дозволе. 
           Изграђени стамбени објекат на наведеној локацији, у складу са законским 
прописима, не може се употребљавати и користити до прибављања правоснажне 
употребне дозволе. 
          
      Грађевинска дозвола престаје да важи ако се не отпочне са грађењем објекта, 
односно извођењем радова у року од 2 године од дана правоснажности решења.  

Ово решење престаје да важи ако се у року од пет година од дана 
правноснажности  грађевинске дозволе, не изда употребна дозвола, осим за  породичне 
стамбене зграде које инвеститор гради ради решавања својих стамбених потреба. 
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На захтев инвеститора, ово Одељење може донети решење којим се одобрава да 
правноснажна грађевинска дозвола остаје на правној снази још две године од рока 
прописаног предходним ставом, ако инвеститор пружи доказ да је степен завршености 
објеката преко 80%, односно ако се у поступку утврди да је објекат укровљен, са 
постављеном спољном столаријом и изведеним разводима унутрашњих инсталација 
које омогућавају његово прикључење на спољну мрежу инфраструктуре. 
Рок за завршетак радова почиње од дана подношења пријаве. 
 

Орган надлежан за издавање ове грађевинске дозволе не упушта се у оцену 
техничке документације која чини саставни део грађевинске дозволе, те у случају 
штете настале као последица примене исте, за штету солидарно одговарају 
пројектант који је израдио и потписао техничку документацију, вршилац 
техничке контроле и инвеститор. 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 

 Инвеститор ПАВЛОВИЋ ПАВЛЕ из Београда, ул. Сердар Јанка Вукотића бр. 4, 
поднео је дана 16.03.2016. године, преко централне евиденције обједињене процедуре 
електронским путем,  захтев под бројем ROP-RAK-1296-IUP-1/2016, заводни број 351-
46/2016,за издавање грађевинске дозволе за извођење радова на доградњи , 
надзиђивању постојећег објекта у Београду, ул. XI Крајишке дивизије бр. 43, на делу 
кат. парцели бр. 1025/1 КО Кнежевац. 
 Поступајући по поднетом захтеву овај орган је утврдио да је инвеститор 
приложио: 

-Извод из пројекта за грађевинску дозволу , број 117/16 од фебруара 2016.  
године, од стране Приватног предузећа за урбанизам, пројектовање и инжењеринг 
„Романтична архитектура“ д.о.о. , Београд, ул. Кадињачка бр. 27, одговорно лице 
пројектанта –аутор пројекта,  Бобан Ђокић, дипл. инж. арх, број лиценце 300 1181 03, 
са Потврдом о усклађености Извода из пројекта са подацима из пројекта за грађевинску 
дозволу , дата од главног пројектанта-фебруар 2016. године. 
Изјава одговорног пројектанта потписана од одговорног пројектанта Бобана Ђокића и 
инвеститора Павловић Павла,  да ће пројекти инфраструктурне мреже бити приложени 
уз пројекат за извођење. 
- Пројекат архитектуре, израђен под бројем 111/16 од 2016. године, од стране 
Приватног предузећа за урбанизам, пројектовање и инжењеринг „Романтична 
архитектура“ д.о.о. , Београд, ул. Кадињачка бр. 27, одговорно лице пројектанта –аутор 
пројекта,  Бобан Ђокић, дипл. инж. арх, број лиценце 300 1181 03; 
-. Пројекат  конструкције, израђен под бројем 112/16, фебруара 2016. године, 
пројектант архитектуре Бобан Ђокић, дипл. инж. арх, број лиценце 300 1181 03, 
пројектант конструкције Мирко Диклић, дип. инж. грађ., бр. лиценце 310 0682 03; 
- Елаборат геотехничких услова надоградње предметног објекта израђен од „ЦЕНТАР 
М-ГЕОТЕХНИКА“, д.о.о , са седиштем у Београду у ул. Др. Нике Миљанића бр. 7;  
-Изјава вршиоца техничке контроле бр. 118-ТК/16 од марта 2016. године, којим је 
потврђено да је пројекат у складу са локацијским условима IX-15 број 350-925/2015 од 
02.10.2015. године издати од Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове 
Градске управе града Београда,  да је пројекат састављен у складу са Правилником. 
Вршиоци техничке контроле су: (за архитектуру)  Раде Лалић, дипл. инж. арх., број 
лиценце 300 К 127 11, за конструкцију-Олгица Јовановић, дипл. инж. грађ. , број 
лиценце 310 А 695 04; 
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-Елаборат заштите на раду (у АГ пројекту) у коме су наведене обавезе извођача радова 
о уређењу градилишта;  
-Елаборат енергетске ефикасности дефинисан је енергетски разред зграде „ц“., 
латинично „C“; 
Постојећи вентилациони канали ће бити сви задржани, продужени и изведени на кров. 
-Сагласност аутора објекта на идејно (решење)  пројекат од фебруара 2016. године-у 
пројекту архитектуре дата од наследника ауторских права, дипл. инж. арх. Ђокић 
Бобана, по решењу О.бр. 645/03 од 25.02.2003. године; 
-Услови ЈКП БВК-водовод Т/1795 од 17.07.2015. године; 
-Услови ЈКП БВК-канализација Ш/559 од 21.07.2015. године; 
-Услови ЕДБ-а-3894-1/15 од 11.09.2015. године; 
-МУП-Противпожарци-Управа за ванредне ситуације 07/9 број 217-186/2015 од 
28.07.2015. године-допис Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове у коме 
наводе да немају посебне услове и наводе обавезе инвеститора; 
-Обрачун доприноса по акту Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
ЈП број 17963/6-03 од 23.03.2016. године, у износу од 4.655.833,00 динара,  у којем је 
констатовано да се инвеститор определио да обрачунати допринос за уређивање 
грађевинског земљишта, плати  једнократно, чиме инвеститор стиче право на умањење 
доприноса од 30%; 
-Копија плана парцеле бр. 953-1-514/2014 од19.12.2014. године , издатa од РГЗ, Служба 
за Катастар непокретности;  
-Извод из листа непокретности 1828, бр. 952-1-3393/14 од 23.12.2014. године, издат од 
Републичког геодетског завода, Служба за Катастар непокретности; 
Правни основ са Скупштином зграде: 
-Списак власника станова ЈП“Градско стамбено“ бр. 10-3445 од 25.11.2014; 
-Обавештење о конституисању Скупштине станара и избору председника, број 360-
129/2014 од 12.09.2014. године, издато од стране Одељења за послове месних заједница 
ГО Раковица, Одсека за послове Скупштина зграда; 
-Одлука Скупштине станара зграде бр. 43 XI Крајишке дивизије, од 24.10.2014. године, 
о уступању свих равних кровних тераса на наведеној адреси; 
-Сагласност власника станова са Одлуком , 24.10.2014. године; 
-Записник Комисије Скупштине станара од 09.01.2015. године; 
-Уговор закључен између  Скупштине станара и инвеститора, од 15.01.2015. године 
оверен код Јавног бележника Смиљевић Драгане, бр. UOP 28-2015 од 10.03.2015. 
године; 
-Изјава Ранковић Загорке и Ранковић Гордане, оверена код Јавног бележника 
Смиљевић Драгане, под бр. УОП-1632-2015 од 17.12.2015. године; 
- Оверени уговори о откупу станова  
-Обавештење о разврставању-Извод из регистра издато од Републичког завода за 
статистику под бројем 052-89 од 09.01.2015. године. 

Имајући у виду напред изнето одлучено је као у диспозитиву овог 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). 
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Административна такса   износи   500,00 динара наплаћена, и уплаћује се преко 

жиро рачуна бр. 840-742251843-73 као и републичка административна такса у износу 
од 480,00 динара на жиро рачун бр. 840-742221843-57. 

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 240,00 динара 
републичке административне таксе на жиро рачун бр. 840-742221843-57 

Ово решење доставити председнику Стамбене зграде, који је у обавези да на 
огласној табли зграде за време трајања ожалбеног рока донесе одлуку о 
објављивању и времену трајања објављивања решења, као и да се стара о 
примени наведене одлуке у случају њеног скидања, оштећења или уништења са 
огласне табле 
 

Решење доставити: Инвеститору, Председнику Скупштине станара зграде у ул. 
XI Крајишке дивизије бр. 43, Грађевинској инспекцији, Писарници за архиву и 
Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове града Београда.  

 
 Обрађивачи: 

 
Алексић Стана, дипл.инж.грађ. 
Соња Минић Алексић, дипл.правник                 
                                                

                                                               РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 
 

                                                                  Дипл.инж.арх.Славица Трифуновић Стефановић 


