
 
РЕПУБЛИКА  СРБИЈА – ГРАД  БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА  РАКОВИЦА 
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                               
Одељење  за   грађевинске и комуналне послове 
Одсек  за  грађевинске  послове 
ROP-RAK-11971-CPA-7/2016 
Заводни број: 351-107/2016 
07.12.2016.године 
Б Е О Г Р А Д  
                                       
                                                               
 Одељење за грађевинске и комуналне послове, Одсек за грађевинске послове, 
решавајући по усаглашеном захтеву инвеститора Влајић Игора из Београда, улица 
Александра Војиновића  бр.139,  који је поднет дана 29.11.2016. године, а преко 
централне евиденције обједињене процедуре електронским путем,  под бројем ROP-
RAK-11971-CPA-7/2016, заводни број 351-107/2016, за за измену решења о 
грађевинској дозволи,  а на основу члана 142 Закона о планирању и изградњи („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 54/13, 98/13, 132/2014 и 
145/2014),  члана 192 и 255 ЗУП-а („Сл.лист СРЈ“,бр. 33/97 и 31/2001 и „Сл.гласник РС“ 
бр. 30/10), члана 24 и 25 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем (,,Сл. гласник РС“ бр. 113/2015) доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

МЕЊА СЕ решење о грађевинској дозволи Одељења за грађевинске и 
комуналне  послове градске општине Раковица ROP-RAK-11971-CPI-1/2016, заводни 
број 351-107/2016 од 13.06.2016. године, правоснажно од 22.06.2016. године, којим се 
Влајић Игору из Београда, улица Александра Војиновића бр.139 , издаје грађевинска 
дозвола за извођење радова на изградњи стамбено-пословног објекта, категорије Б, у 
улици Славка Миљковића бр.73  у Београду, на кат. парцели бр. 1492/13 КО Ресник, 
укупне БРГП објекта 705,73м, тако да став два диспозитива сада гласи: 
 
 „Саставни део решења чине:  
-Локацијски услови IX-15 број 350-1005/2015 од 04.11.2015. године, издати од Управе 
града Београда-Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове града Београда;  
-ПГД- Пројекат за грађевинску дозволу урађен од стране КАМ граф д.о.о. ул. 
Трговачка бр. 6 , Београд, главни пројектант Славко Ерор дипл.инж.арх. бр. лиценце 
3003957 03; 
 -Извод из пројекта урађен од стране урађен од стране „ КАМ граф д.о.о. ул. Трговачка 
бр. 6 ; 
- Измењени Обрачун доприноса за грађевинско земљиште по акту Дирекције за 
грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. Број 79821/6-03 од 05.12.2016. 
године износи 3.286.842,00 динара. Како је инвеститор дана 13.06.2016. године 
измирио одређену финансијску обавезу од 3.316.445,00 динара користећи право на 
умањење доприноса од30%  (4.737.779,00 x 0,70) а све сходно Обрачуну доприноса 
број 36476/6-03 од 09.06.2016. године, утврђено је да треба извршити повраћај више 
уплаћених средстава  по овом обрачуну у износу од 29.963 динара.“ 

 
У осталом делу текста решење остаје непромењено.  
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 О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е  
 
 

Влајић Игор из Београда, улица Александра Војиновића  бр.139, поднео је захтев 
заведен под бројем ROP-RAK-11971-CPA-7/2016 , заводни број 351-107/2016, преко 
централне евиденције обједињене процедуре електронским путем, за измeну  решења 
Одељења за грађевинске и комуналне  послове градске општине Раковица ROP-RAK-
11971-CPI-1/2016, заводни број 351-107/2016 од 13.06.2016. године, правоснажно од 
22.06.2016. године, којим сеименованом издаје грађевинска дозвола за извођење радова 
на изградњи стамбено-пословног објекта, категорије Б, у улици Славка Миљковића 
бр.73  у Београду, на кат. парцели бр. 142/13 КО Ресник, укупне БРГП објекта 705,73м². 
 
У прилогу наведеног захтева  достављено је:  

 

1. Пројекат за грађевинску дозволу (ПГП) – пројекат који је израдио  КАМ граф 
д.о.о. ул. Трговачка бр. 6 , Београд, главни пројектант Славко Ерор 
дипл.инж.арх. бр. лиценце 3003957 03; 

2. Пројекат архитектуре који је израдио  КАМ граф д.о.о. ул. Трговачка бр. 6 , 
Београд, главни пројектант Славко Ерор дипл.инж.арх. бр. лиценце 3003957 03; 

3. Пројекат конструкције који је израдио  КАМ граф д.о.о. ул. Трговачка бр. 6, 
главни пројектант Зоран Симоновић  дипл.инж.грађ. бр. Лиценце 310 418303 

4. Извод из пројекта КАМ граф д.о.о. ул. Трговачка бр. 6 , Београд, 
 

Према  сепарату измене пројекта за грађевинску дозволу измењена је геометрија 
крова,  промењен је  улаз у објекат, који се помера у раван са фасадним зидом. Висина 
слемена остала је иста као у ПГД – пројекту за грађевинску дозволу:Слеме: 10.87м 
(169.27 мнв), Венац је на +8,24 (166.64мнв). Намена простора остаје иста – таван  као и 
у пројекту за грађевинску дозволу.Укинути су кровни прозори у таванском простору 
који су били предвиђени у пројекту за грађевинску дозволу. На забатним зидовима 
пројектовани су мали прозори за вентилацију таванског простора. 
 

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. је  доставила дана 
06.12.2016. годинеовом Одељењу  Измењени Обрачун доприноса за грађевинско 
земљиште по акту Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. Број 
79821/6-03 од 05.12.2016. године који износи 3.286.842,00 динара. Како је инвеститор дана 
13.06.2016. године измирио одређену финансијску обавезу од 3.316.445,00 динара 
користећи право на умањење доприноса од 30%  (4.737.779,00 x 0,70) а све сходно 
Обрачуну доприноса број 36476/6-03 од 09.06.2016. године, утврђено је да треба 
извршити инвеститору повраћај више уплаћених средстава  по овом обрачуну у износу 
од 29.963 динара 
         Чланом 142. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 54/13, 98/13, 132/2014 и 145/2014 ) је предвиђено да по 
издавању решења о грађевинској дозволи, инвеститор, у складу са новонасталим 
финансијским и другим околностима, изменама у доступности комуналне и друге 
инфраструктуре, ради усаглашавања са пројектом за извођење и из других разлога, 
може поднети захтев за измену гарђевинске дозволе. Ако у току изградње, односно 
извођења радова, настану измене у односу на издату грађевинску дозволу, главни 
пројекат, односно пројекат за грађевинску дозволу, инвеститор је дужан да обустави 
градњу и поднесе захтев за измену грађевинске дозволе.  
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     Чланом 24. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем (,,Сл. гласник РС“ бр. 113/2015) прописано је у ставу 1. да се 
поступак за измену решења о грађевинској дозволи спроводи у обједињеној процедури, 
а покреће се подношењем захтева недлежном органу кроз ЦИС. 
Чланом 25. Правилника предвиђено је да на проверу испуњености формалних 
услова за поступање по захтеву за измену решења о грађевинској дозволи, 
сходно се примењују одредбе овог правилника које се односе на издавање 
грађевинске дозволе 
 
        Поступајући по поднетом захтеву инвеститора    Влајић Игора из Београда, 
улица Александра Војиновића  бр.139  за измену решења Одељења за грађевинске и 
комуналне  послове градске општине Раковица ROP-RAK-11971-CPI-1/2016, заводни 
број 351-107/2016 од 13.06.2016. године, правоснажно од 22.06.2016. године, којим се 
Влајић Игору из Београда, улица Александра Војиновића бр.139 , издаје грађевинска 
дозвола за извођење радова на изградњи стамбено-пословног објекта, категорије Б, у 
улици Славка Миљковића бр.73  у Београду, на кат. парцели бр. 142/13 КО Ресник, 
укупне БРГП објекта 705,73м², овај орган је утврдио да испуњени услови 142 .Закона о 
планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 
50/13, 54/13, 98/13, 132/2014 и 145/2014), и  24. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем (,,Сл. гласник РС“ бр. 113/2015)  па је 
одлучено као у диспозитиву решења.  
  

Против овог решења може се изјавити жалба Секретаријату за инспекцијске 
послове Градске управе града Београда, Сектору за другостепени поступак и управно 
правне послове за грађевинску и урбанистичку инспекцију,  у року од 8 дана од дана 
пријема решења, 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 420,00 динара 
републичке административне таксе на жиро рачун бр. 840-742221843-57. 
 

Решење се сходно чл.138 став 2 Закона о планирању и изградњи, доставља 
Имаоцима јавних овлашћења надлежним за утврђивање услова за пројектовање, 
односно за прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, ради информисања, а  
сходно члану 52. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре, исто ће 
бити објављено на интернет страници ГО Раковица. 

 
Решење доставити: Инвеститору, Грађевинској инспекцији, Писарници за 

архиву. 
 
Обрађивачи: 
 
дипл. инж. грађ. Милан Перишић 
 
дипл. правник, Марина Купрешак 
                                                                           РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 
 
                                                          дипл.инж.арх.  Славица Трифуновић Стефановић. 


