
 
РЕПУБЛИКА  СРБИЈА – ГРАД  БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА  РАКОВИЦА-УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                               
Одељење  за   грађевинске и комуналне послове 
Одсек  за  грађевинске  послове 
ROP-RAK-17509-ISAW-1/2017 
Заводни број: 351–125/2017   
Б Е О Г Р А Д, 22.06.2017. године 
 
     Управа градске општине Раковица, Одељење за грађевинске и комуналне послове 
градске општине Рaковица - Одсек за грађевинске послове, решавајући по захтеву 
инвеститора Основне школе „Бранко Ћопић“, коју заступа директор Снежана Китановић, а 
који је поднет дана 16.06.2017. године, преко централне евиденције обједињене процедуре 
електронским путем, под бројем , заводни број 351-125/2017, за издавање решења којим се 
одобрава извођење радова на уређењу дела школског дворишта Основне школе „Бранко 
Ћопић“ у Улици Видиковачки венац број 73 у Београду, на катастарским парцелама 
12760/1, 12759/1 и 12734/1 КО Кнежевац, а на основу члана 8ђ  и члана 145. став 1 и став 2   
Закона о планирању и изградњи  (,,Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13, 50/13, 132/14 и 145/14)  и члана на основу члана 28, 29, став 1 и став 3. Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл. гласник  РС”,  бр.  
113/15 и 96/16) члана 28, 29, став 1 и став 3. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем (“Сл. гласник  РС”,  бр.  113/15 и 96/16) доноси 
 
 
                                                                Р Е Ш Е Њ Е 
                                                   О  ИЗВОЂЕЊУ   РАДОВА 
 

ОДОБРАВА СЕ инвеститору ГРАДУ БЕОГРАДУ, а за ОСНОВНУ ШКОЛУ 
„БРАНКО ЋОПИЋ“ у Раковици улица Видиковачки венац број 73, да по правноснажности 
овог решења може извести радове на уређењу стаза у предњем, бочном и задњем делу 
дворишта, као и проширење бочне стазе у дворишту  Основне школе „Бранко Ћопић“ у 
Улици Видиковачки венац број 73 у Београду, на катастарским парцелама 12760/1, 12759/1 
и 12734/1 КО Кнежевац. 

Саставни део овог решења је Технички опис и попис радова на инвестиционом 
одржавању стаза у предњем, бочном и задњем делу дворишта на наведеној адреси који је 
израдио Небојша С. Шаљић, дипл. инж. арх, бр. лиценце 300048403. 

Предрачунска вредност радова износи 1 294 434,00 динара. 
Осим радова одобрених овим решењем, други радови се не смеју изводити. намена,  
Планираном интервенцијом не сме погоршати употребљивост појединих делова 

објекта и услови његовог коришћења. 
Радови се морају извести сагласно са важећим законским прописима, нормативима и 

стандардима, чија је примена обавезна при извођењу ових радова.  
 
У случају штете настале као последица примене техничке документације, на 

основу које је издато ово решење, 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 и инвеститор.   
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О б р а з л о ж е њ е 
 
      Основна школа „Бранко Ћопић“ са седиштем у Београду улица Видиковачки 

венац број 73, је дана 16.06.2017. године, преко централне евиденције обједињене 
процедуре електронским путем,  под бројем ROP-RAK-17509-ISAW-1/2017, заводни број 
351-125/2017, поднела захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на  
уређењу стаза у школском дворишту Основне школе „Бранко Ћопић“ у Улици Видиковачки 
венац број 73 у Београду, на катастарским парцелама 12760/1, 12759/1 и 12734/1 КО 
Кнежевац, на основу члана 145 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), за 
извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола.  

 
Уз захтев је  приложено: 

- Технички опис и попис радова на инвестиционом одржавању стаза у предњем, бочном и 
задњем делу дворишта на наведеној адреси који је израдио Небојша С. Шаљић, дипл. инж. 
арх, бр. лиценце 300048403, 
-доказ о уплати административне таксе за издавање решења, накнада за ЦЕОП; 
-извод из листа непокретности број 250 КО Кнежевац, 
-копија плана парцела, 
 

Према члану 28. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем  (''Сл. гласник РС'', број 113/2015 и 96/16)  поступак за издавање 
решења којим се одобрава извођење радова из члана 145. став Закона покреће се 
подношењем захтева надлежном органу кроз ЦИС. 
 

Како је инвеститор уз захтев поднео сву потребну документацију прописану чланом 
чланом 145. став 2. Закона о планирању и изградњи и чланом 28. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем, то је на основу члана 145. 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.43/2003,…50/2016-усклађени 
дин. изн.) и 2.000,00 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). 
 

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 2.000,00 
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. 
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Жалба се таксира са 440,00 динара  општинске таксе коју треба уплатити на жиро рачун  
ГО Раковица број 840-742251843-73 као и износ од 440,00 динара републичке 
административне таксе на жиро рачун бр. 840-742221843-57.  

 
Решење доставити: Инвеститору, Градском правобранилаштву града Београда    

грађевинској инспекцији и писарници за архиву. 
 

Обрађивачи:   
         .                     
Марина Купрешак,  дипл. правник 
                                                                    

По овлашћењу број 031-15/2015 од 01.06.2015. године 
                                                                         ШЕФ  ОДСЕКА 
      ЗА  ГРАЂЕВИНСКЕ  ПОСЛОВЕ 
 
                                                                          дипл. инж. грађ. Стана Алексић 
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