
 
РЕПУБЛИКА  СРБИЈА – ГРАД  БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА  РАКОВИЦА –УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                               
Одељење  за   грађевинске и комуналне послове 
Одсек  за  грађевинске  послове 
ROP-RAK-13758-CPA-4/2017 
Заводни број : 351–121/2016 
Б Е О Г Р А Д,  06.10.2017. године 
  

Управа градске општине Раковица, Одељење за грађевинске и комуналне 
послове, Одсек за грађевинске послове, решавајући по захтеву Стојковић Олге из 
Београда - Земуна, ул. Фрања Крча бр. 15/1,  поднетом преко пуномоћника Пејчиновић 
Мирослава из Крушевца, улица Јакшићева бр. 10,  дана 28.09.2017. године који је 
упућен електронским путем, системом за електронско подношење пријава број ROP-
RAK-13758-CPА-4/2017, (заводни број у ГО Раковица је 351-121/2016), за измену 
грађевинске дозволе донете од Управе градске општине Раковица, Одељење за 
грађевинске и комуналне послове, Одсек за грађевинске послове, ROP-RAK-13758-
CPI-2/2016, (заводни број у ГО Раковица је 351-121/2016) од 07.07.2016. године, за 
извођење радова на изградњи приземног слободностојећег стамбеног објекта 
категорије А, класификациони  број 111011, укупне БРГП (по СРПС-у) 86,42 м2  са 
једним трособним станом укупне нето површине 75,71 м2 (70,12 м2 + трем 5,59 м2) у 
Београду, на кат. парцели број 30/163 КО Ресник, која испуњава услове за грађевинску 
парцелу, површина парцеле је 559 м2, висина објекта је 6,23 м, а на основу члана 142 
Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 и 64/10 - 
Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/2013 - Одлука УС 98/13 - Одлука УС, 
132/14 и 145/14) и члана 24 и 25 Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем („Сл. Гласник РС“, број 113/15 и 96/2016) доноси 

 
                                                         Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

МЕЊА СЕ решење Управе ГО Раковица-Одељења за грађевинске и комуналне 
послове-Одсек за грађевинске послове ROP-RAK-13758-CPI-2/2016, (заводни број 351-
121/2016) од 07.07.2016. године, правоснажно од 16.07.2016. године,  и то из разлога  
што је дошло до измена у Пројекту за грађевинску дозволу, тако да у диспозитиву, у 
делу става 4, уместо: 

„Саставни део решења чине: 
-ПГД -Пројекат за грађевинску дозволу урађен од стране Бироа за пројектовање 
„ЛИНЕА“ Крушевац, Јакшићева бр. 10, одговорни пројектант Пејчиновић 
Мирослав, дипл. инж. арх. Бр. лиценце 300 1709 03 и Извод из пројекта урађен од 
стране Бироа за пројектовање „ЛИНЕА“ Крушевац, Јакшићева бр. 10, одговорни 
пројектант Пејчиновић Мирослав, дипл. инж. арх. Бр. лиценце 300 1709 03“,  
 

Сада гласи: 
 „Саставни део решења чине: 
-Измењени ПГД -Пројекат за грађевинску дозволу од 20.09.2017 године, 

урађен од стране Бироа за пројектовање „ЛИНЕА“ Крушевац, Јакшићева бр. 10, 
одговорни пројектант Пејчиновић Мирослав, дипл. инж. арх. бр. лиценце 300 1709 
03 и Извод из пројекта од 20.09.2017. године,  урађен од стране Бироа за 
пројектовање „ЛИНЕА“ Крушевац, Јакшићева бр. 10, одговорни пројектант 
Пејчиновић Мирослав, дипл. инж. арх. бр. лиценце 300 1709 03“. 
 



Измена се сатоји у промени апсолутне висинске коте пода приземља 
објекта. 

У свему осталом напред наведено решење о грађевинској дозволи остаје 
непромењено. 

 
                                         О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

Стојковић Олга из Београда - Земуна, ул. Фрања Крча бр. 15/1,  поднела је преко 
пуномоћника Пејчиновић Мирослава из Крушевца, улица Јакшићева бр. 10,  дана 
28.09.2017. године, електронским путем, системом за електронско подношење пријава 
број ROP-RAK-13758-CPА-4/2017, (заводни број у ГО Раковица је 351-121/2016), за 
измену грађевинске дозволе Управе градске општине Раковица, Одељење за 
грађевинске и комуналне послове, Одсек за грађевинске послове, ROP-RAK-13758-
CPI-2/2017, (заводни број у ГО Раковица је 351-121/2016) од 07.07.2016. године, којим 
је именованој одобрено извођење радова на изградњи приземног слободностојећег 
стамбеног објекта категорије А, класификациони  број 111011, укупне БРГП (по СРПС-
у) 86,42 м2 са једним трособним станом укупне нето површине 75,71 м2 (70,12 м2 + 
трем 5,59 м2) у Београду, на кат. парцели број 30/163 КО Ресник, која испуњава услове 
за грађевинску парцелу, површина парцеле је 559 м2, висина објекта је 6,23 м, ине, 
правоснажно од 16.07.2016. године. 

За наведено решење издато је уверење о правоснажности ROP-RAK-13758-
CPIH-2/2016, (заводни број 351-121/2016) од 04.08.2016. године којим је утврђено да је 
предметно решење постало правоснажо дана 16.07.2016. године. 

Инвеститор Стојковић Олга, је дана 03.08.2016. године, поднела Пријаву радова, 
за коју је овај орган издао Потврду ROP-RAK-18803-WA-1/2016, (заводни број 351-
121/2016) од 04.08.2016. године.  

Дана 31.05.2017. године, именована  је  поднела Пријаву завршетка израде 
темеља под бројем ROP-RAK-13758-CCF-3/2017, коју овај орган није прихватио, већ је 
инвеститору упутио обавештење ROP-RAK-13758-CCF-3/2017 (заводни број 351-
121/2016) од 01.06.2017. године,  у којем је наведено да како је извођач радова 
доставио геодетски снимак изграђених темеља за изградњу приземног 
слободностојећег стамбеног објекта у Београду, на кат. парцели број 30/163 КО Ресник, 
и навео да је по грађевинској дозволи за извођење издатој правоснажним решењем 
овог Одељења под бројем 351-121/2016 од 07.07.2016. године, служба је  утврдила 
неусклађеност коте пода приземља. Према геодетском снимку од 18.03.2017. године 
кота плоче приземља је +146.82м, а према пројекту за грађевинску дозволу кота пода 
приземља је била +148.00м.  

  С обзиром на наведено, подносилац захтева доставио је измењен Пројекат од 
20.09.2017. године,-ПГД -Пројекат за грађевинску дозволу урађен од стране Бироа за 
пројектовање „ЛИНЕА“ Крушевац, Јакшићева бр. 10, одговорни пројектант 
Пејчиновић Мирослав, дипл. инж. арх. Бр. лиценце 300 1709 03 и Извод из пројекта 
урађен од стране Бироа за пројектовање „ЛИНЕА“ Крушевац, Јакшићева бр. 10, 
одговорни пројектант Пејчиновић Мирослав, дипл. инж. арх. Бр. лиценце 300 1709 03“. 

Пројектована кота пода приземља за грађевинску дозволу је била +148.00м. 
Према геодетском снимку од 18.03.2017. године кота плоче приземља је +146.82м, а по 
Измењеном пројекту за грађевинску дозволу кота пода приземља је +146.99м, а кота 
плоче приземља је +146.82м што одговара стању на терену, 
а све према ИЗЈАВИ одговорног извођача радова Пејчиновић Мирослава, дипл. инж. 
арх. лиценца број 400 F859 11. 
 
 



 
Поступајући по поднетом захтеву , и узимајући у обзир приложену техничку 

документацију, која је измењена на напред описан начин,  те имајући у виду све напред 
изнето, овај орган одлучио је  као у диспозитиву овог решења. 

Према члану 24 став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем  (''Сл. гласник РС'', број 113/2015 и 96/16)  поступак за 
измену решења о грађевинској покреће се подношењем захтева надлежном органу кроз 
ЦИС. 

Чланом 27 став 1 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре  
електронским путем (“Сл.  гласник  РС”,  бр.  113/15 и 96/16 ) прописано је да ако су 
испуњени услови за даље поступање по захтеву за измену решења о грађевинској 
дозволи, надлежни орган у законом прописаним роковима доноси решење о измени 
решења о грађевинској дозволи. 

Како је инвеститор уз захтев поднео сву потребну документацију прописану 
чланом 24. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем, то је на основу члана 142. став 5. Закона о планирању и изградњи 
одлучено 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 
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 440,00 динара 
републичке административне таксе на жиро рачун бр. 840-742221843-57.  

Решење доставити: Инвеститору,  грађевинској инспекцији и писарници за архиву. 

Обрађивачи: 

Стана Алексић, дипл. инж. грађ. 

Соња Минић Алексић, дипл. правник  

                                                                              

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

                                                           дипл. инж. арх. Славица Трифуновић Стефановић                                                                   

 


