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ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ 
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Београд, Устаничка бр.53 
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Инт. број : 351-859/2020 

Датум 23.11..2020.године 

 

 

         Одељење за комунално-грађевинске и стамбене послове, Одсек за 

грађевинске послове и обједињену процедуру, Градске општине Вождовац,  поступајући по  

захтеву „UNITED CITY GROUP“, Друштво са ограниченом одговорношћу  Београд-

Палилула, ул. Чарлија Чаплина бр.17,  за изградњу једнострано-узиданог стамбеног објекта 

спратности 2По+Су+П+2+Пс, укупне БРГП око 1813м2 од чега надземно око 1177м2 , 

категорије Б, класификациони број 112221, са 10 (десет) стамбених јединица и 13 

(тринаест) паркинг места у подрумским етажама, на катастарској парцели 4189 КО 

Вождовац, у Улици Данијелова бр.7 у Београду ,на основу на основу члана 8д. и 8ђ. и члана 

135 Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр.72/09,81/09,64/10-

УС,24/11,121/12,42/13-УС,50/13,98/13 УС,132/14 и 145/2014, 83/18 и 31/19),  чл. 28 и 29. 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. 

гласник РС" бр. 113/15), Правилника о начину размене докумената и поднесака 

електронским путем и форми у којој се достављају акта у вези са обједињеном 

процедуром(„Сл. Гласник РС“ бр. 113/2015), Правилника  о садржини, начину и поступку 

израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката 

(„Сл. Гласник РС“ бр. 23/15 и 77/15) , Члана 24 Одлуке о управи грасдске општине 

Вождовац «Сл. Лист града Београда». Бр. 18/16),,  и чл.136 Закона о општем управном 

поступку („Сл.гласник РС“бр 18/16), руководилац одељења Милан Кајганић у складу са 

Правилником о организацији и систематизацијин радних места у Управи ГО Вождовац I бр. 

110-2/2017 од 19.5.2017.год. , I бр. 110-9/2017 од 29.10.2017.год, I бр. 110-3/2018 од 

2.3.2018.год, I бр. 110-4/2018 од 29.3.2018.год  доноси                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

                                  ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА - Р Е Ш Е Њ Е  

 

 

        ОДОБРАВА СЕ  инвеститору  „UNITED CITY GROUP“, Друштво са 

ограниченом одговорношћу  Београд-Палилула, ул. Чарлија Чаплина бр.17,  за изградњу 

једнострано-узиданог стамбеног објекта спратности 2По+Су+П+2+Пс, укупне БРГП око 

1813м2 од чега надземно око 1177м2 , категорије Б, класификациони број 112221, са 10 

(десет) стамбених јединица и 13 (тринаест) паркинг места у подрумским етажама, на 

катастарској парцели 4189 КО Вождовац, у Улици Данијелова бр.7 у Београду. 

Спецификација посебних делова објекта 

Подрум (-2) 

ПМ 1 површине П=11,52м2 

ПМ 2 површине П=11,52м2 

ПМ 3 површине П=12,96м2 

ПМ 4 површине П=12,72м2 

ПМ 5 површине П=15,12м2 

ПМ 6 површине П=19,20м2 – паркинг место за особе са инвалидитетом 
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Подрум (-1) 

ПМ 7 површине П=11,52м2 

ПМ 8 површине П=11,52м2 

ПМ 9 површине П=12,96м2 

ПМ 10 површине П=12,72м2 

ПМ 11 површине П=15,12м2 

ПМ 12 површине П=11,52м2 

ПМ 13 површине П=11,52м2 

Сутерен 

Стан 1 површине П=88,92м2 по структури четворособан 

Стан 2- дуплекс површине П=72,25м2 по структури трособан кроз ниво сутерена и 

приземља 

Приземље 

Стан 3 површине П=116,75м2 по структури четворособан 

Први спрат 

Стан 4 површине П=49,41м2 по структури двособан 

Стан 5 површине П=63,02м2 по структури двособан 

Стан 6 површине П=73,96м2 по структури трособан 

Други спрат 

Стан 7 површине П=49,41м2 по структури двособан 

Стан 8 површине П=63,02м2 по структури двособан 

Стан 9 површине П=73,96м2 по структури трособан 

Повучени спрат 

Стан 10 површине П=163,58м2 по структури петособан 

Предрачунска вредност радова износи 105.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

         Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта број од. године издат је од 

стране Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П., Сектор за 

грађевинско земљиште.бр 55598/6/03 од 18.11.2020. год.   

 Инвеститор је дужан да овом Одељењу поднесе пријаву радова најкасније осам дана 

пре почетка извођења радова и уз пријаву достави доказ о регулисању обавеза у и погледу 

доприноса за уређивање грађевинског земљишта, доказ о плаћеној административној такси  

и изјаву о датуму почетка и року завршетка грађења, односно извођења радова. 

 Током спровођења обједињене процедуре,надлежни орган искључиво врши проверу 

испуњености формалних услова за изградњу и не упушта се у оцену техничке 

документације. У случају штете настале као последица примене техничке документације, 

на основу које је издата грађевинска дозвола, за коју се накнадно утврди да није у складу са 

прописима и правилима струке, 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 

 

 

Одељењу за комунално грађевинске и стамбене послове, Одсек за грађевинске послове и 

обједињену процедуру, Градске општине Вождовац, „UNITED CITY GROUP“, Друштво са 

ограниченом одговорношћу  Београд-Палилула, ул. Чарлија Чаплина бр.17 поднело је   

захтев  за извођење радова  за изградњу једнострано-узиданог стамбеног објекта спратности 

2По+Су+П+2+Пс, укупне БРГП око 1813м2 од чега надземно око 1177м2 , категорије Б, 

класификациони број 112221, са 10 (десет) стамбених јединица и 13 (тринаест) паркинг 

места у подрумским етажама, на катастарској парцели 4189 КО Вождовац, у Улици 

Данијелова бр.7 у Београду  
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Уз   захтев   инвеститор је   приложио  :  

- Извод из пројекта из октобра 2020 год. за издавање грађевинске дозволе, израђен од 

стране „EURO GULF GROUP“д.о.о. из Београда, ул. Породице Трајковић 4. део бр. 

40а, оверен и потписан од стране главног пројектанта Милене Страхиновић, 

дипл.инж.арх. са лиценцом ИКС 300 М343 13. 

- Пројекат за грађевинску дозволу - 0 - Главна свеска бр.01/2019 из октобра 2020.год. 

за издавање грађевинске дозволе, израђенa од стране „EURO GULF GROUP“;д.о.о. 

из Београда, ул. Породице Трајковић 4. део бр. 40а, оверенa и потписанa од стране 

главног пројектанта Милене Страхиновић, дипл.инж.арх. са лиценцом ИКС 300 

М343 13. 

- Пројекат за грађевинску дозволу - 1 - Пројекат архитектуре бр. 01/2019-А из октобра 

020. год. за издавање грађевинске дозволе, израђен од стране „EURO GULF 

GROUP“;д.о.о. из Београда, ул. Породице Трајковић 4. део бр. 40а, оверен и 

потписан од стране одговорног пројектанта Милене Страхиновић, дипл.инж.арх. са 

лиценцом ИКС 300 М343 13, са спољном техничком контролом број 10-1/2020 од 

15.09.2020. год. извршеном од стране „Latas inženjering” д.о.о., ул. Стојана Аралице 

бр.105, Београд, вршилац техничке контроле Невена Латас, дипл.инж.арх.,са 

лиценцом 300 6659 04. 

- Пројекат за грађевинску дозволу - 2/1 - Пројекат конструкције бр. 01/2019 из августа 

2020. год. за издавање грађевинске дозволе, израђен од стране „EURO GULF 

GROUP“д.о.о. из Београда, ул. Породице Трајковић 4. део бр. 40а, оверен и потписан 

од стране одговорног пројектанта Аlen Sadiyeh, дипл.инж.грађ. са лиценцом ИКС 

311 N660 14, са спољном техничком контролом број 10-1/2020 од 15.09.2020. год. 

2020.године извршеном од стране „Latas inženjering” д.о.о., ул. Стојана Аралице 

бр.105, Београд, вршилац техничке контроле Немања Латас, дипл.инж.арх.,са 

лиценцом 311 N403 14. 

- Пројекат за грађевинску дозволу - 10 - Пројекат темељне јаме бр. ПГД-10/20 из 

августа 2020. год. за издавање грађевинске дозволе, израђен од стране „SK design“ из 

Ивањице, ул. Милинка Кушића бр.6, оверен и потписан од стране одговорног 

пројектанта Сузане Копривица, дипл.инж.грађ. са лиценцом ИКС 310 3057 03, са 

спољном техничком контролом број ТК-ПГД-15-05 из августа .2020. год. извршеном 

од стране „TIM Consalting PRO”., ул. Буковица бб, Ивањица, вршилац техничке 

контроле Ненад Шекуларац, дипл.инж.арх.,са лиценцом 301 1745 04. 

- Пројекат за грађевинску дозволу - 10/1 - Пројекат рушења бр. 01/2019-ПО из августа 

2020.  год. за издавање грађевинске дозволе, израђен од стране „EURO GULF 

GROUP“;д.о.о. из Београда, ул. Породице Трајковић 4. део бр. 40а, оверен и 

потписан од стране одговорног пројектанта Alen Sadiyeh, дипл.инж.грађ. са 

лиценцом ИКС 311 N660 14, са спољном техничком контролом број 001/2020 од 

18.09.2020.год. извршеном од стране Душан Мартиновић ПР, Агенција за 

пројектовање и стручне савете „ММЛ”., ул. Жикина бр.16б, Београд, вршилац 

техничке контроле Саша Мартиновић, дипл.инж.грађ.,са лиценцом 317 О384 15. 

- Елаборат енергетске ефикасности бр. 01/2019-EEZ из августа 2020.год. израђен од 

стране „EURO GULF GROUP“д.о.о. из Београда, ул. Породице Трајковић 4. део бр. 

40а, оверен и  потписан од стране одговорног пројектанта Милене Страхиновић, 

дипл.инж.арх. са лиценцом ИКС 381 0988 13. 

- Геотехнички елаборат бр. Е1 из јануара 2020.год. израђен од стране Друштва за 

промет, услуге, пројектовање и геоинжењеринг „ИНТЕР РЕГ“ д.о.о., из Београда, ул. 

Теодора Драјзера бр.26, оверен и потписан од стране одговорног пројектанта Зорана 

Радића, дипл. инж. геол.. ИКС број 391 L941 13. 

- Локацијски услови бр. ROP-BGDU-40090-LOCH-2/2020 интерни број IX–15 број 

350- 52/2020 од 27.02.2020.године издати од стране Градског секретаријата за 
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урбанизам и грађевинске послове града Београда чији је саставни део Идејно 

решење под бројем ИДР 01/2019 урађено јануара 2020. године од стране 

&quot;EURO GULF GROUP&quot;д.о.о. из Београда, ул. Породице Трајковић 4. део 

бр. 40а, одговорно лице и главни пројектант Милена Страхиновић, дипл.инж.арх. са 

лиценцом ИКС 300 М343 13. 

Услови за пројектовање и прикључење прибављени од имаоца јавних овлашћења: 

- - ЈКП „Београдски водовод и канализација“, број: В-135/2020 од 19.02.2020. године; 

- - ЈКП „Београдски водовод и канализација“, број: К-110/2020 од 14.02.2020. године; 

- - ЕПС Дистрибуција д.о.о., број: 81110, SM, Е-544/20 од 14.02.2020. године; 

- - ЈКП „Градска чистоћа“ број 2602 од 11.02.2020. године; 

- -„Секретаријат за саобраћај, Сектор за планску документацију, Одељење за планску 

- документацију“ , IV-08 број 344.5-100/2020 од 18.02.2020. године; 

- - „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д. бр. 53961/2-2020 од 25.02.2020. године; 

- - МУП Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду бр. 

09/7 број 217-102/2020 од 20.02.2020. године. 

- Измена локацијских услова бр. ROP-BGDU-40090-LOCA-3/2020 интерни број IX–15 

број 350-582/2020 од 10.04.2020.године издати од стране Градског секретаријата за 

урбанизам и грађевинске послове града Београда чији је саставни део Идејно 

решење бр. 01/2019 за измену локацијских услова из марта 2020. године урађено од 

стране „Euro Gulf Group“ д.о.о., ул. Породице Трајковић 4 део, бр.40а, Београд, 

одговорно лице: Alen Sadiyeh и главни пројектант: Страхиновић Милена 

дипл.инж.арх. (лиценца Инжењерске коморе Србије 300 М 343 13). 

- Подаци наведени у Изводу из пројекта су у складу са локацијским условима бр. 

ROP-BGDU- 40090-LOCA-3/2020 интерни број IX–15 број 350-582/2020 од 

10.04.2020.године издати од стране Градског секретаријата за урбанизам и 

грађевинске послове града Београда чији је саставни део Идејно решење бр. 01/2019 

за измену локацијских услова из марта 2020. године урађено од стране „Euro Gulf 

Group“ д.о.о., ул. Породице Трајковић 4 део, бр.40а, Београд, одговорно лице: Alen 

Sadiyeh и главни пројектант: Страхиновић Милена дипл.инж.арх. (лиценца 

Инжењерске коморе Србије 300 М 343 13). 

             Ово Одељење испитало је испуњеност формалних услова за поступање по 

захтеву који је поднео инвеститор, и у складу са чланом 8ђ. Закона о планирању и изградњи 

("Сл.гласник РС" бр.72/09,81/09,64/10-УС,24/11,121/12,42/13-УС,50/13,98/13УС,132/14 и 

145/2014), утврдио да су испуњени формални услови за поступање по захтеву.   

             Како је инвеститор уз захтев за издавање грађевинске дозволе приложио сву 

потребну документацију у смисли члану 135 Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник 

РС" бр. 72/09,81/09,64/10-УС, 24/11,121/12,42/13-УС,50/13,98/13 УС,132/14 и 145/2014) овај  

орган је одлучио као у диспозитиву овог решења. 

              Такса за ово решење износи 500,00 динара ( Одлука о локалним административним 

таксама ("Сл.лист града Београда" бр.50/14,77/14,17/15 и 61/15, тарифни број 3), и уплаћује 

се на рачун број 840-742351843-94, модел 97, позив на број 41-019, прималац Градска 

општина Вождовац.    

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити  жалба 

Секретаријату за инспекцијске послове, Сектор за другостепени поступак и управно правне 

послове за грађевинску и урбанистичку инспекцију  у року од 8 дана од дана пријема, уз 

плаћену републичку административну таксу у износу од  440,00 динара на рачун број 840-

742221843-57, модел 97, позив на број 41-019, прималац буџет Републике Србије, преко  

надлежног органа. 

Доставити: 

-подносиоцу захтева 

-грађевинској инспекцији 
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-архиви 

 

                                                                                            РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА  

                                                                                            Милан Кајганић, дипл.правник                                                                                                                          

Обрађивачи 

Јелена Радојевић, д.и.а. 

Aндрија Андрић , дипл.правник  
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