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     Управа ГО Раковица, Одељење за грађевинске и комуналне послове, Одсек за 
грађевинске послове, поступајући по захтеву Предшколске установе „Раковица“, 
Београд, ул. Славољуба Вуксановића бр. 22, који је поднет преко пуномоћника 
Петра Милашиновића из Новог Београда,  ул. Нехруова бр. 48,  за издавање 
решења о одобрењу за извођење радова на текућем одржавању  дечјег вртића 
„Пионирски град“-горњи објекат, у Београду у ул. Кнеза Вишеслава бр. 27, на 
кат. парцели бр. 23 КО Стара Раковица, а на  основу  члана  121 став 4,  Закона  о  
општем  управном  поступку     (“Сл.  лист  СРЈ”,  бр.  33/97, 31/01 и „Сл. гласник 
РС“ бр. 30/10),  доноси 
 
 
                            З     А     К     Љ     У     Ч     А     К 
 
 
                   ОБУСТАВЉА  СЕ поступак покренут дана 14.03.2017.  године, преко 
централне евиденције обједињене процедуре електронским путем, под бројем ROP-
RAK-6037-ISAW-1/2017, заводни број 351-37/2017, инициран захтевом 
Предшколске установе „Раковица“, Београд, ул. Славољуба Вуксановића бр. 22, 
поднет преко пуномоћника Петра Милашиновића из Новог Београда,  ул. Нехруова 
бр. 48, за издавање решења о одобрењу за извођење радова на текућем одржавању 
дечјег вртића „Пионирски град“-горњи објекат, у Београду у ул. Кнеза Вишеслава 
бр. 27, на кат. парцели бр. 23 КО Стара Раковица, јер се захтев односи на извођење 
радова за које сходно  члану 144. 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) није потребно прибављати акт за извођење радова, тако да у овој 
управној ствари,  нема елемената за вођење поступка. 
 
 

О    б     р     а     з     л     о     ж     е     њ     е 
 
 
            Овом органу обратила се Предшколска установа „Раковица“, Београд, ул. 
Славољуба Вуксановића бр. 22, захтевом који је поднет преко пуномоћника 



Петра Милашиновића из Новог Београда,  ул. Нехруова бр. 48, преко централне 
евиденције обједињене процедуре електронским путем,  дана 14.03.2017. године, 
под бројем ROP-RAK-6037- ISAW-1/2017, заводни број 351-37/2017,   за издавање 
решења о одобрењу за извођење радова на текућем одржавању дечјег вртића 
„Пионирски град“-горњи објекат, у Београду у ул. Кнеза Вишеслава бр. 27, на 
кат. парцели бр. 23 КО Стара Раковица. 
 Уз захтев је приложено: 
-пуномоћје за заступање; 
-Идејни пројекат израђен од стране Привредног друштва за пројектовање, 
консалтинг, процене и обраду података „Quadro designing“, д.о.о. Лазаревац, ул. 
Николе Вујачића бр. 7/10 под бројем 19/16 од 28.09.2016. године, одговорни 
пројектант Марија Томашевић, дипл. инж. грађ., бр. лиценце 310 5455 03; 
-Закључак Градоначелника града Београда број 6-6075/16-Г од 12.09.2016. 
године; 
-Сагласност Градске управе града Београда, Секретаријата за имовинске и правне 
послове XXI-04-463.3-141/2016 od 15.11.2016. године;  
-доказ о уплати административне таксе за издавање решења, накнада за ЦЕОП; 
-доказ о уплати општинске административне таксе ; 
     
 Овај орган је размотрио поднети захтев и увидом у техничку документацију, 
односно у напред наведени Идејни пројекат, утврђено је  да се исти односи на 
извођење радова на текућем одржавању предметног објекта и у истом је назначен 
сажети технички опис радова, где се наводи да је објекат намењен за боравак 
деце предшколског узраста, због климатских услова и због недовољног улагања у 
одржавање објекта, у великој мери оштећен, тако да је потребно извести радове 
на оштећеној фасади објекта, заменити спољну и унутрашњу столарију, заменити 
паркете , заменити подне дотрајале и поцепане ПВЦ облоге новим, како у 
просторијама за боравак деце, тако и у ходницима и у тоалетима и заменити 
опрему. 
 
         Чланом 144. 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)  
прописано је да посебна врста радова за које није потребно прибављати акт 
надлежног органа за градњу, односно акт за извођење радова јесу радови на 
текућем одржавању објекта или стана...  
 
      Како се у конкретном случају ради о радовима за које није потребно издавање 
акта за извођење истих, то је овај орган применом  члана 121.став 4. Закона о 
општем управном поступку, одлучио као у диспозитиву овог закључка.  
 

Против овог закључка  дозвољена је жалба у року од 15 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 

 
Доставити: подносиоцу захтева и архиви 
 
 
Обрада: 
 дипл. правник Марина Купрешак 
  
                                          
                    
                                                               РУКОВОДИЛАЦ 
 
                                дипл. инж. арх. Славица Трифуновић Стефановић 
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