
                                                                                                   
 

                                                                                                      ROP-ZVE-37674-IUP-18/2019                                                                                                   
                                                                                 Интерни број: VI-351-1606/2019 

 
Одељење за грађевинске послове – Управе градске општине Звездара у Београду, Иван 
Трајковић начелник Службе за геоинформационе системе и информатику по овлашћењу 
начелника управе Градске општине Звездара IV Број: 035-187/2019 од 20.05.2019. године, 
решавајући по захтеву “ОМОРИКА СТИЛ” доо из Нових Бановаца, ул. Бранка Ћопића бр. 
42, поднетом преко пуномоћника „Bising Co“ доо из Београда, ул. Јужни булевар бр. 45, за 
издавање употребне дозволе за изведене радове на изградњи једнострано узиданог 
стамбеног објекта, спратности По+П+3+Пк у ул. Милана Ракића на кат.парц. 21869 КО 
Звездара, на основу чл. 136. и 141. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ 
бр. 18/16, 95/18), чл. 8ђ. и 158. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр: 
72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19) 
чл. 45. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
(„Сл. гласник РС“ бр. 113/15, 96/16, 120/17), доноси следеће: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ 

 
Дозвољава се „ОМОРИКА СТИЛ“ доо ПИБ 108705021 из Нових Бановаца, ул. Бранка 
Ћопића бр. 42, употреба изведених радова на изградњи једнострано узиданог стамбеног 
објекта, спратности По+П+3+Пк у ул. Милана Ракића на кат.парц. 21869 КО Звездара, са 
двадесетчетири стамбене јединице на нивоу приземља, првог, другог и трећег спрата и 
поткровља, деветнаест паркинг места у подземној гаражи и седам паркинг места на 
парцели. 
 
             Списак посебних делова: 
                   

-подрум: гаража  
-гаражно место бр. 1 нето површине 12,72m2, 
-гаражно место бр. 2 нето површине 12,72m2, 
-гаражно место бр. 3 нето површине 12,72m2, 
-гаражно место бр. 4 нето површине 12,72m2, 
-гаражно место бр. 5 нето површине 12,50m2, 
-гаражно место бр. 6 нето површине 13,25m2, 
-гаражно место бр. 7 нето површине 13,25m2, 
-гаражно место бр. 8 нето површине 13,25m2, 
-гаражно место бр. 9 нето површине 13,25m2, 
-гаражно место бр. 10 нето површине 13,25m2, 
-гаражно место бр. 11 нето површине 13,25m2, 
-гаражно место бр. 12 нето површине 12,72m2, 
-гаражно место бр. 13 нето површине 12,72m2, 
-гаражно место бр. 14 нето површине 12,72m2, 
-гаражно место бр. 15 нето површине 12,72m2, 
-гаражно место бр. 16 нето површине 12,72m2, 
-гаражно место бр. 17 нето површине 12,72m2, 
-гаражно место бр. 18 нето површине 12,72m2, 
-гаражно место бр. 19 нето површине 12,72m2, 
 
 
 



 
 
-приземље: 
-стан бр. 1 нето површине 47,44 m2, по структури двособан, 
-стан бр. 2 нето површине 33,67 m2, по структури једнособан , 
-стан бр. 3 нето површине 27,00 m2, по структури гарсоњера, 
-стан бр. 4 нето површине 40,15 m2, по структури двособан, 
-стан бр. 5 нето површине 41,25 m2, по структури двособан, 
 
-првои спрат: 
-стан бр. 6 нето површине 60,65 m2, по структури двоипособан, 
-стан бр. 7 нето површине 45,18 m2, по структури једноипособан , 
-стан бр. 8 нето површине 26,64 m2, по структури гарсоњера, 
-стан бр. 9 нето површине 40,15 m2, по структури двособан, 
-стан бр. 10 нето површине 41,25 m2, по структури двособан 

 
-други спрат: 
-стан бр. 11 нето површине 71,93 m2, по структури трособан, 
-стан бр. 12 нето површине 61,60m2, по структури двоипособан , 
-стан бр. 13 нето површине 40,15 m2, по структури двособан, 
-стан бр. 14 нето површине 41,25 m2, по структури двособан 
 
-трећеи спрат: 
-стан бр. 15 нето површине 60,65 m2, по структури двоипособан, 
-стан бр. 16 нето површине 45,18 m2, по структури једноипособан , 
-стан бр. 17 нето површине 26,64 m2, по структури гарсоњера, 
-стан бр. 18 нето површине 40,15 m2, по структури двособан, 
-стан бр. 19 нето површине 41,25 m2, по структури двособан 

 
-поткровље: 
-стан бр. 20 нето површине 60,87 m2, по структури двоипособан, 
-стан бр. 21 нето површине 45,18 m2, по структури једноипособан , 
-стан бр. 22 нето површине 26,64 m2, по структури гарсоњера, 
-стан бр. 23 нето површине 40,23 m2, по структури двособан, 
-стан бр. 24 нето површине 41,25 m2, по структури двособан. 

 
Радови су изведени на основу правоснажног решења о грађевинској дозволи ROP-BGDU-
37674-CPIH-7/2018 инт. број IX-18 351-194/2018 од 16.05.2018. године, издато од стране 
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове града Београда. 
 
Гарантни рок за изведене радове из тачке 1. овог решења, утврђен је сходно одредбама 
Правилника о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, 
садржини прегледа комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању 
тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине 
врсте објеката („Службени гласник РС“ број: 27/2015). 
 
Саставни део решења чини Извештај комисије о техничком прегледу бр. 24/19 од 
10.12.2019. године урађен од стране предузећа „BISING CO“ доо из Београда и коначан 
обрачун накнаде за уређивање грађевинског земљишта Дирекције за грађевинско 
земљиште и изградњу Београда Ј.П. бр. 8462/6-03 од 07.02.2020. године. 



O Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
“ОМОРИКА СТИЛ” доо из Нових Бановаца, ул. Бранка Ћопића бр. 42, преко 
пуномоћника „Bising Co“ доо из Београда, ул. Јужни булевар бр. 45, поднео је захтев за 
издавање употребне дозволе за изведене радове на изградњи једнострано узиданог 
стамбеног објекта, спратности По+П+3+Пк у ул. Милана Ракића на кат.парц. 21869 КО 
Звездара, заведен под бројем ROP-ZVE-37674-IUP-18/2019, заведен код овог органа под 
бр.: 351-1606/2019. 

 
Уз захтев приложена је следећа документација: 
-решења о грађевинској дозволи ROP-BGDU-37674-CPIH-7/2018 инт. број IX-18 351-
194/2018 од 16.05.2018. године, издато од стране Секретаријата за урбанизам и 
грађевинске послове града Београда, 
-потврда о пријави почетка извођења радова: ROP-BGDU-37674-WA-10/2018, инт. брoj 
IX-18 бр. 351.2-102/2018 од  20.06.2018. године,  
-обавештење инспекције о изведеним темељима број предмета у систему е-дозволе: ROP-
BGDU-37674-CCF-12/2018, интерни брoj IX-18 бр 351-194 /2018 од 27.09.2019. године,  
-обавештење у систему е-дозволе брoj ROP-BGDU-37674-COFS-15/2019, интерни брoj IX-
18 бр. 351-194/2018 од 11.12.2018. године, Одељења за грађ. инспекцију на основу 
инспекцијског надзора о завршетку објекта у конструктивном смислу, 
-решење РГЗ-Служба за катастар непокретности број 952-02-10-230-9841/2019 од 
25.07.2019. године, 
-извештај комисије о техничком прегледу изведених радова на објекту је израдило је 
предузеће  „BISING Co“ доо број техничке документације 24/19 од 10.12.2019. године а 
чланови комисије за технички преглед су: дипл.инж.арх. Бојана Димитријевић лиц.бр.300 
0349 03, дипл. инж.грађ. Небојша Савић, лиц.бр. 310 1317 03, дипл.инж.ел. Дејан 
Милојевић, лиц.бр. 350 7336 04; 353 Н169 09,  МУП  07-152-46/13, дипл.инж.маш. 
Драгиша Видановић, лиц.бр. 333 6490 04, дипл.инж.маш. Михајло Ђокић лиц.бр. 330 
М022 13, МУП  07-152-135/13, 
-eнергетски пасош број 148/2019 израђен од стране  „ENERGY CONCEPT“ доо  из Новог 
Сада, а одговорни пројектант је дипл.инж.арх. Горан Тодоровић лиц.бр. 381 0260 12,  
-елаборат геодетских радова: подземних инсталација, изведеног објекта и посебних делова 
објекта израђен од стране „СМ ПЛАН“  из Београда, оверено од стране инж.геод. Боре 
Милојевића лиц.бр. 02 0469 12, 
-пројекат за извођење израђен од стране архитектонско грађевинске радионице Нада 
Спасеновић ПР из Београда, а главни пројектант је дипл.инж.арх. Нада Спасеновић, 
лиц.бр. 300 О716 06 
-потврде о прикључењу објекта на инсталације: водовода, електро мреж, канализациони 
спој је решен на алтернативни начин преко септичке јаме 
-изјава инвеститора, стручног надзора и извођача радова за све фазе ПЗИ, да је изведено 
стање  идентично са пројектованим, 
-овлашћење УОП-IV: 1132-2019 оверено у канцеларији Јавног бележника Зоран 
Рафаиловић из Београда, ул. Милана Ракића бр. 2, 
-доказ о уплати административне таксе за подношење захтева и доношење решења и 
накнада за Централну евиденцију. 
 
Ово Одељење је службеним путем прибавило коначан обрачун доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта у поступку издавања употребне дозволе за изведене радове. 
Актом Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. 8462/6-03 од 
07.02.2020. године, констатује се да је изведена нето површина стамбеног објекта од 
1.439,83м2 која одговара регулисаној и плаћеној по Обрачуну доприноса заведеног у 
 



Дирекцији под бројем 27398/6-03 од 14.05.2018. године и Потврде заведене у Дирекцији 
под бројем 28751/5-06 од 22.05.2018. године.  
 
У Извештају комисије за технички преглед објекта, констатовано је да су радови  изведени 
у складу са решењем о грађевинској дозволи, да су постојећи објекти на парцели 
уклоњени пре почетка извођења радова, да објект не угрожава коришћење суседних 
објеката и не утича на безбедност од пожара и сигурност саобраћаја, да приликом 
извођења радова није дошло до одступања и дат је предлог да Одељење донесе решење о 
употреби изведених радова. 
 
На основу напред изложеног Одељење налази да су испуњени услови за издавање 
одобрења за употребу, сходно члану 158. Закона о планирању и изградњи. 
 
Такса на ово решење износи 9.710,00 динара у складу са тарифним бројем 170 Закона о 
републичким административним таксама („Службени гласник РС“ бр. 43/03, 51/03, 61/05, 
101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 5/15, 83/15, 112/15 и 
50/16). 
 
Против овог решења допуштена је жалба у року од 8 дана од дана пријема истог, преко 
овог Органа, Секретаријату за инспекцијске послове–Сектор за другостепени управни 
поступак из грађевинске области таксирана са 480,00 динара републичке 
административне таксе на рачун 840-742221843-57, модел 97 позив на број 32-022. 
 
Решено у Одељењу за грађевинске послове Управе градске општине Звездара под ROP-
ZVE-37674-IUP-18/2019 интерни број: VI 351-1606/2019 дана 10.02.2020. године. 
 
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
1. Именованом, преко пуномоћника  
2. Грађевинској инспекцији, 
3. Архиви 

 

                                                    НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ ЗА ГЕОИНФОРМАЦИОНЕ                                                   
                                                  СИСТЕМЕ И ИНФОРМАТИКУ 

 
                                                             Иван Трајковић, дипл.инж.геодезије 
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