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Управа ГО Раковица, Одељење за грађевинске и комуналне послове, Одсек за 
грађевинске послове, решавајући по захтеву  Петровић Славољуба из Београда, ул. Врбаска 
бр. 11, Јечменица Горана из Немачке, ул. Merienborn strasse 2, 36396 Steinau an der Strasse, 
Јадранке Совиљ из Београда, ул. Врбаска бр. 13 и Снежане Зековић из Београда, ул. Врбаска 
бр. 13, поднетог преко пуномоћника Друштва за инжењеринг, пројектовање и извођење 
радова „БАШ ЧЕЛИНГ“ д.о.о. из Београда, ул. Булевар Михаила Пупина бр. 205/36, које 
заступа Весна Ђорђевић, поднетог дана 14.12.2017. године, преко централне евиденције 
обједињене процедуре електронским путем, под бројем ROP-RAK-32632-IUP-2/2017, (број 
заведен у ГО Раковица 351- 92/2017), за издавање употребне дозволе, а у вези са 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), и чл. 3, 43, и 44 Правилника о поступку спровеђења обједињене 
процедуре електронским путем (“Сл.  гласник  РС”,  бр.  113/15 и 96/16), доноси   

 
Р  Е  Ш  Е  Њ Е 

О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ 
 
ОДОБРАВА СЕ  Петровић Славољубу из Београда, ул. Врбаска бр. 11,  Јечменица 

Горану из Немачке, ул. Merienborn strasse 2, 36396 Steinau an der Strasse, Јадранки Совиљ из 
Београда, ул. Врбаска бр. 13 и Снежани Зековић из Београда, ул. Врбаска бр. 13, употреба 
изведених радова , на изградњи вертикално подељеног стамбеног објекта По+П+1, са два 
стана и две гараже, ул. Врбаска бр. 11-13, Београд, на кат. парцели бр. 311/14 КО Ресник. 

 
Изведени радови су одобрени решењима: 04/1 број Уп. 19379/69 од 09.07.1969. године 

Одељења за комунално грађевинске послове СО Чукарица,04/1-број Уп.251/70 од 16.02.1970. 
године Одељења за комунално грађевинске послове  Скупштине општине Чукарица и 04/1-
број 351/1721-73 од 11.01.1974. године, Одељења за комунално-стамбене и грађевинске 
послове  Скупштине општине Чукарица. 
 

Категорија објекта: Б 
Стамбени објекат са два стана спратности По+П+1 
 
Спецификација посебних делова објеката: 
 
Врбаска бр. 11  

Двоетажна вишесобна стамбена јединица у нивоу приземља и спрата, са гаражом у нивоу 
подрума, власник Петровић Славољуб: 
Ниво приземља  
Кухиња са оставом 12,24 м² 
ВЦ са предпростором 3,36 м² 
Предсобље са степеништем 8,88 м² 



  

Трпезарија 12,75 м² 
Дневна соба 15,47 м² 
Лођа 9,06 м2 
Ниво спрата  
Соба 12,78 м² 
Купатило 3,29 м² 
Соба 12,80 м² 
Соба 15,39 м² 
Лођа 8,63 м² 
Укупна нето површина  114,65 м² 
Ниво подрума  
Подрум 12,97 м² 
Ходник са степеништем 12,83 м² 
Гаража 17,66 м² 
Огрев 11,22 м² 
 
Врбаска бр. 13 

  Двоетажна вишесобна стамбена јединица у нивоу приземља и спрата, са гаражом у нивоу 
подрума, влласници Јечменица Горан, Јадранка Совиљ  и Снежана Зековић : 

 
Ниво приземља  
Кухиња са оставом 12,07 м² 
ВЦ са предпростором 2,86 м² 
Предсобље са степеништем 11,76 м² 
Трпезарија 13,08 м² 
Дневна соба 13,42 м² 
Лођа 9,11 м² 
Ниво спрата  
Соба 11,78 м² 
Купатило 2,92 м² 
Соба 13,31 м² 
Соба 13,53 м² 
Лођа 9,10 м² 
Укупна нето површина  112,94 м² 
Ниво подрума  
Подрум 12,94 м² 
Ходник и степениште 9,87 м² 
Гаража 18,45 м² 
Огрев 13,72 м² 

 
 
Стамбени објекат Врбаска 11 и 13 
 

Димензије објекта 11,18 х 12,06 м² 
Бруто површина подрума 134,83 м² 
Бруто површина приземља 159,43 м² 
Бруто површина спрата 159,43 м² 
Укупно бруто површина 453,69 м² 

 



  

 
 

Саставни део решења је Елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне 
делове објекта, израђен 03.04.2017. године од стране Геодетске организације „ГЕО-ЈАЊА“, 
Београд, одговорно лице Милош Јањић и Извештај о техничком прегледу бр. 999-05/17 од 
18.05.2017. године, сачињен од стране Друштва за инжењеринг, пројектовање и извођење 
радова „БАШ ЧЕЛИНГ“ д.о.о, из Београда, ул. Булевар Михаила Пупина бр. 205/4. 

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 
 

Петровић Славољуб из Београда, ул. Врбаска бр. 11, Јечменица Горан из Немачке, ул. 
Merienborn strasse 2, 36396 Steinau an der Strasse, Јадранка Совиљ из Београда, ул. Врбаска бр. 
13 и Снежана Зековић из Београда, ул. Врбаска бр. 13, поднели су преко пуномоћника 
Друштва за инжењеринг, пројектовање и извођење радова „БАШ ЧЕЛИНГ“ д.о.о. из Београда, 
ул. Булевар Михаила Пупина бр. 205/36, које заступа Весна Ђорђевић, захтев дана 14.12.2017. 
године, преко централне евиденције обједињене процедуре електронским путем, под бројем 
ROP-RAK-32632-IUP-2/2017, (број заведен у ГО Раковица 351- 92/2017) за издавање 
употребне дозволе за изведене радове, на изградњи стамбеног објекта По+П+1, са два стана, 
ул. Врбаска бр. 11 и Врбаска бр. 13, Београд, на кат. парцели бр. 311/14 КО Ресник. 
 

У прилогу поднетог захтева приложено је:  
 

• Пуномоћје дато од стране Славољуба Петровића; 
• Пуномоћје дато од стране Зековић Снежане; 
• Пуномоћје дато од стране Горана Јечменице; 
• Пуномоћје дато од стране Совиљ Јадранке; 
• доказ о уплати републичке административне таксе; 
• доказ о уплати накнаде за ЦЕОП за издавање употребне дозволе; 
• Стручни налаз бр. SN-К-029/17 од 13.04.2017. године о извршеном прегледу и 

испитивању електричних инсталација ниског напона израђен од овлашћене 
организације „WATT“д.о.о Предузећа за прокјектовање, извођење и атестирање 
електроинсталација Београд; 

• Стручни налаз бр. SN-К-028/17 од 13.04.2017. године о извршеном прегледу и 
испитивању електричних инсталација ниског напона израђен од овлашћене 
организације „WATT“д.о.о Предузећа за прокјектовање, извођење и атестирање 
електроинсталација Београд; 

• Елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта, израђен 
03.04.2017. године од стране Геодетске организације „ГЕО-ЈАЊА“, Београд, одговорно 
лице Милош Јањић; 

• Извештај о техничком прегледу бр. 999-05/17 од 18.05.2017. године, сачињен од стране 
Друштва за инжењеринг, пројектовање и извођење радова „БАШ ЧЕЛИНГ“ д.о.о, из 
Београда, ул. Булевар Михаила Пупина бр. 205/4; 

• Елаборат геодетских радова за водове од 03.04.2017. године израђен од Геодетске 
организације „ГЕО-ЈАЊА“, Београд ; 

• Главни пројекат за грађевинску дозволу; 



  

• Решење 04/1 број Уп. 19379/69 од 09.07.1969. године Одељења за комунално 
грађевинске послове СО Чукарица;  

• Решење 04/1 - број Уп.251/70 од 16.02.1970. године Одељења за комунално грађевинске 
послове  Скупштине општине Чукарица; 

• Решење 04/1-број 351/1721-73 од 11.01.1974. године, Одељења за комунално-стамбене 
и грађевинске послове  Скупштине општине Чукарица; 

• Решење бр. 4014/06 издато од стране Другог општинског суда у Београду; 
• Решење бр. 297/79 издато од стране Другог општинског суда у Београду. 
 

Решавајући по поднетом захтеву и на основу приложене документације овај орган 
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 („Сл. Гласник РС“, број 113/15 и 96/16) испуњени. 

Комисија за вршење техничког прегледa Друштва за инжењеринг, пројектовање и 
извођење радова „БАШ ЧЕЛИНГ“ д.о.о, из Београда, ул. Булевар Михаила Пупина бр. 205/4, 
у саставу: Владан Радуловић, дипл. ел. инг. бр. лиценце 350 Е049 06, члан Комисије, Весна 
Ђорђевић, дипл. грађ. инг. бр. лиценце 311 Ј581 10, председник Комисије,  извршила је 
технички преглед изведених радова, чији је извештај од 14.12.2017. године, достављен овом 
Одељењу. 

Комисија предлаже да Одељење за грађевинске и комуналне послове, Одсек за 
грађевинске послове, ГО Раковица, инвеститорима изда решење о употребној дозволи за 
стамбени објекат на кп 311/14 КО Ресник, ул. Врбаска бр. 11 и 13, обзиром да је утврђивање 
подобности објекта спроведено, да је установљено да је објекат завршен и да се може 
користити у предвиђеној намени. 

Због свега наведеног, а на основу члана 158. став 4. 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) 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,... 50/2016) и 1.000,00 
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, 45/15 и 106/15). 

 Против овог решења дозвољена је жалба у року од 8 дана од дана пријема решења 
Секретаријату за инспекцијске послове градске управе града Београда, Сектор за 
другостепени поступак и управно-правне послове за грађевинску и урабнистичку инспекцију. 

Жалба се таксира са 440,00 динара републичке административне таксе на жиро рачун 
бр. 840-742221843-57. 

Решење доставити: Пуномоћнику подносиоца, Грађевинској инспекцији, Републичком 
геодетском заводу - Служба за катастар непокретности и Секретаријату јавних прихода града 
Београда Одељење општине Раковица улица Мишка Крањца бр. 12 и писарници за архиву. 
 
Обрађивачи:            
 
Купрешак Марина, дипл. правник 
Николић Филип, дипл. правник 
                                                                                   
                 РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 
                                                                Трифуновић Стефановић Славица  дипл. инж. арх 


