
  
  

 
 
 
РЕПУБЛИКА  СРБИЈА–ГРАД  БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА  РАКОВИЦА-УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                               
Одељење  за   грађевинске и комуналне послове 
Одсек  за  грађевинске  послове 
ROP-RAK-4212-CPI-1/2016 
Заводни број : 351–57/2016 
21.04.2016.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 инвеститора МАТИЋ 
МИЛИЦЕ улица Каменац број 5, МАТИЋ ЗОРАНА улица Каменац број 5, 
НЕДЕЉКОВИЋ МАРИЈЕ улица Браће Јеремић број 1, ДИМИТРИЈЕВИЋ ЈЕЛЕНЕ 
улица Делови број 25, МАТИЋ ЉУБИНКА улица Рађевска број 2 и МАТИЋ 
ВОЈИСЛАВА улица Каменац број 7, сви из Београда, који је поднет дана 29.03.2016. 
године, преко централне евиденције обједињене процедуре електронским путем,  под 
бројем ROP-RAK-4212-IUP-1/2016, заводни број 351-57/2016, преко пуномоћника 
Вуковић  Милојка из Београда, улица XXI-Кнежевац број 7.,  за издавање грађевинске 
дозволе за извођење радова на изградњи слободностојећег стамбеног објекта на  
катастарској парцели број 863/5 КО Кнежевац, у Београду у улици 17. Октобра, 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 21.04.2016.године   
 
                                                             Р  Е Ш Е Њ Е 

О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ 
 

ИЗДАЈЕ СЕ грађевинска дозвола инвеститорима МАТИЋ МИЛИЦИ улица 
Каменац број 5, МАТИЋ ЗОРАНУ улица Каменац број 5, НЕДЕЉКОВИЋ МАРИЈИ 
улица Браће Јеремић број 1, ДИМИТРИЈЕВИЋ ЈЕЛЕНИ улица Делови број 25, 
МАТИЋ ЉУБИНКУ улица Рађевска број 2 и МАТИЋ ВОЈИСЛАВУ улица Каменац 
број 7, сви из Београда,  за извођење радова на изградњи слободностојећег стамбеног 
објекта са 14 (четрнаест) стамбених јединица, спратности По2+По1+Пр+1+Пк,  на  
катастарској парцели број 863/5 КО Кнежевац, у Београду у улици 17. Октобра, 
категорије Б, класификациони број 112212, укупна БРГП 1126,53м2 (по СРПС-у) од 
чега надземне БРГП 652.60м2 (по СРПС-у), а све по Локацијским условима  IX-15 број 
350-1417/2015 од 17.02.2016 године издатим од Секретаријата за урбанизам и 
грађевинске послове града Београда–Сектора за издавање локацијских услова у 
поступку обједињене процедуре. 

Висина објекта је 10м од коте приземља. 
У обрачуну урбанистичких параметара за цео објекат, бруто површина 

поткровља је редукована на 60%.  
Извођењем радова добија се стамбена зграда са укупно 5 етажа и то 

По2+По1+Пр+1+Пк са 14 стамбених јединица за које је обезбеђено паркирање и то: 
-Подрум 2 -укупне бруто површине 135.22 м², нето површине 108.66м2 је седам 

станарских остава са комуникацијама. 
           -Подрум 1 -укупно бруто површине 238.32м2, нето површине 204,69м2 чине;  

-седам станарских остава укупне нето површине 55.20м2, као и топлотна 
подстаница, остава за прибор и комуникација,   
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-гаража 1 нето површине П=16.45м2,  
-гаража 2 нето површине П=16.45м2,  
-гаража 3 нето површине П=14.90м2,  
-гаража 4 нето површине П=18.35м2,  
-гаража 5 нето површине П=18.13м2,  
-гаража 6 нето површине П=22.80м2,  

а за 8 (осам) стамбених јединица обезбеђено је 8 (осам) паркинг места у оквиру 
грађевинске парцеле број 863/5 КО Кнежевац као што је назначено у ситуацији у 
пројекту за грађевинску дозволу који је саставни овог решења. 

-Приземље, укупне бруто површине 251.00м², нето површине 215.18м2, чине 
комуникације и стамбене јединице: 

Стан бр. 1- нето површине 44.64м², по структури једноипособан стан, 
Стан бр. 2- нето површине 43.80м², по структури једноипособан стан, 
Стан бр. 3- нето површине 50.42м²,  по структури двособан стан, 
Стан бр. 4- нето површине 50.25м²,  по структури двособан стан, 
-Спрат, укупне бруто површине 251.00м²,  нето површине 216.97м2,   чине   

комуникације и стамбене јединице: 
Стан бр. 5- нето површине 44.64м², по структури једноипособан стан, 
Стан бр. 6- нето површине 43.80м², по структури једноипособан стан, 
Стан бр. 7- нето површине 50.42м²,  по структури двособан стан, 
Стан бр. 8- нето површине 27.50м²,  по структури гарсоњера, 
Стан бр. 9- нето површине 31.15м²,  по структури гарсоњера, 
-Поткровље, укупне нередуковане бруто површине 251.00м2  (редукована бруто 

П=150.60м²),  укупне нередуковане нето површине 216.97м2  (укупне редуковане нето 
површине 130.18м2)  чине комуникације и стамбене јединице: 

Стан бр. 10- нередуковане нето П=44.64м², по структури једноипособан стан, 
Стан бр. 11- нередуковане нето П=43.80м², по структури једноипособан стан, 
Стан бр. 12- нередуковане нето П=50.42м², по структури двособан стан, 
Стан бр. 13- нередуковане нето П=27.50м², по структури гарсоњера, 
Стан бр. 14- нередуковане нето П=31.15м², по структури гарсоњера. 

 
      Предрачунска вредност радова износи 40.555.080,00 динара. 

Саставни део решења чине:   
-Локацијски  услови IX-15 број 350-1417/2015 од 17.02.2016 године издати од 

Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове града Београда–Сектора за издавање 
локацијских услова у поступку обједињене процедуре. 

-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 изградњи слободностојећег 
стамбеног објекта на  катастарској парцели број 863/5 КО Кнежевац, у Београду у 
улици 17. Октобра, по акту Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
ЈП број 25187/6-03 од 20.04.2016. године , износи 6.671.160,89 динара. Инвеститори су  
се определили да обрачунати допринос плате у 36 рата, а врста средства обезбеђења је 
хипотека на објекту. 
Према наведеном акту, уплату прве рате доприноса у висини од 10%, од укупно 
утврђене обавезе, инвеститори ће извршити најкасније до подношења захтева за 
пријаву радова (и о томе прибавити обрачун од Дирекције),  а преосталу обавезу у 35 
месечних рата, инвеститори ће вршити на основу обрачуна испостављених од стране 
Дирекције. 
Инвеститори су дужни да уз Захтев за пријаву радова доставе доказ о успостављеној 
хипотеци у свему у складу са Законом о хипотеци, којом се обавезују да уколико дуг не 
буде исплаћен по доспелости, да град Београд наплати своја потраживања из вредности 
непокретности на објекту који вреди најмање 30% више од укупног износа недоспелих 
рата, а све према Обрачуну број 25187/6-03 од 20.04.2016. године. 
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  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.       
 Инвеститори су дужни да овом Одељењу доставе изјаву о завршетку израде 
темеља објекта и о завршетку изградње 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. 
 Инвеститори су дужни да по завршетку радова поднесу 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. 

 
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 
 

Инвеститори МАТИЋ МИЛИЦА улица Каменац број 5, МАТИЋ ЗОРАН улица 
Каменац број 5, НЕДЕЉКОВИЋ МАРИЈА улица Браће Јеремић број 1, 
ДИМИТРИЈЕВИЋ ЈЕЛЕНА улица Делови број 25, МАТИЋ ЉУБИНКО улица Рађевска 
број 2 и МАТИЋ ВОЈИСЛАВ улица Каменац број 7, сви из Београда, поднели су захтев  
који је упућен електронским путем, системом за електронско подношење пријава број 
RОP-RАК-4212-CPI-1/2016, (заводни број  у ГО Раковица је 351-57/2016), преко  
пуномоћника Вуковић Милојка из Београда, улица XXI-Кнежевац број 7., ради 
доношења  грађевинске дозволе за радове на изградњи слободностојећег стамбеног 
објекта,  на  катастарској парцели број 863/5 КО Кнежевац, у Београду у улици 17. 
Октобра.  
 Поступајући по поднетом захтеву овај орган је утврдио да је приложена следећа 
документација: 
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-Извод из пројекта за грађевинску дозволу са Главном свеском, А-05/15 од 
18.03.2016 године, урађен од Самосталног бироа за пројектовање „Студио Зулевић“  
Београд, улица Јасена 13, одговорно лице пројектанта Иван Зулевић  дипл. инж. арх, 
број лиценце 300 6670 04 

-Пројекат архитектуре А-01Г/16  урађен од Самосталног бироа за пројектовање 
„Студио Зулевић“  Београд, улица Јасена 13, главни пројектант Иван Зулевић  дипл. 
инж. арх, број лиценце 300 6670 04 

-Пројекат конструкције К-2/03/16  урађен од Самосталног бироа за пројектовање 
„Студио Зулевић“  Београд, улица Јасена 13, одговорни пројектант Ранка Миленковић 
дипл. инж. грађ. број лиценце 310 5641 03. 

-Изјава главног пројектанта пројекта за грађевинску дозволу дипл.инж.арх. 
Ивана Зулевића  ( у Изводу из пројекта) да је ПГД у свему у складу са Локацијским 
условима  IX-15 број 350-1417/2015 од 17.02.2016 године, те да ће  Главним пројектом 
за извођење бити урађени и пројекти инфраструктурне мреже. 

-Елаборат енергетске ефикасности ЕЕ-2/03/16 од марта 2016 године. 
-Елаборатом енергетске ефикасности дефинисан је енергетски разред зграде „С“., 
латинично слово „Ц“; 

-Елаборат геотехничких услова 48-06/2009 од 20.06.2009  године урађен од 
Гетинг доо предузеће за геотехнику Београд, одговорни пројектант Томислав 
Дробњаковић дипл.инж.геол. 

-Изјава вршиоца техничке контроле бр. ТК-07/03  од 21.032016. године, којим је 
потврђено да је пројекат у складу са Локацијским условима IX-15 број 350-1417/2015 
од 17.02.2016 године издатим од Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове 
града Београда–Сектора за издавање локацијских услова у поступку обједињене 
процедуре, да је пројекат састављен у складу са Правилником. Вршиоци техничке 
контроле су: за архитектуру  Оливера Добријевић дипл.инж.арх.,број лиценце 300 1665 
03, за конструкцију Драган Миленковић, дипл.инж.грађ.  број лиценце 310 5642 03; 
-Услови ЈКП БВК-водовод Ф/95 од  26.01.2016 године; 
-Услови ЈКП БВК-канализација У/49 од 27.01.2016 године; 
-Услови ЕДБ-а   Е-273/16 од  08.02.2016  године; 
-Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта у поступку добијања 
грађевинске дозволе извођење радова на изградњи слободностојећег стамбеног објекта 
на  катастарској парцели број 863/5 КО Кнежевац, у Београду у улици 17. Октобра, по 
акту Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП број 25187/6-03 од 
20.04.2016. године, износи 6.671.160,89 динара. Инвеститори су  се определили да 
обрачунати допринос плате у 36 рата, а врста средства обезбеђења је хипотека на 
објекту. 
-Протокол регулације Број 1/16 од 25.03.2016 године израђен од Агенције за пружање 
геодетских услуга „Кум“  Београд Виноградски венац број 4. 
-Топографски план из Марта 2016 године од  геодетске агенције „Кум“. 
-Копија плана парцеле Број 956-01-13/15 од 28.12.2015 године, издатa од РГЗ, Служба 
за катастар непокретности Раковица.  
-Копија плана водова  Број 956-01-13/2015 од 11.01.2016 године, издатa од РГЗ, Сектор 
за катастар непокретности Одељење за катастар водова.  
-Извод из листа непокретности  број 3061 КО Кнежевац  од РГЗ  број 952-04-9/16 од 
15.04.2016 године, издат од Републичког геодетског завода, Служба за Катастар 
непокретности. 
-Специјално пуномоћје од 06.08.2015 године Бр.УОП: 1450-2015 у Београду 06.10.2015 
Јавни Бележник Владимир Баћовић Београд, Раковица, Мишка Крањца 25. 
 

Имајући у виду напред изнето одлучено је као у диспозитиву овог решења. 
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Такса за ово решење наплаћена је у износу од 550,00 динара на основу Закона о 

републичким административним таксама („Сл. Гласник РС“, бр. 43/03,... 5/09) и 
3.000,00 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 240,00 динара 
републичке административне таксе на жиро рачун бр. 840-742221843-57 
 

Решење доставити: пуномоћнику, Грађевинској инспекцији, Писарници за 
архиву и Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове града Београда.  

 
 Обрада 

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

                                                               РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 
 

                                                                  Дипл.инж.арх.Славица Трифуновић Стефановић 


