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Управа ГО Рковица - Одељење за грађевинске и комуналне послове - Одсек  за  
грађевинске послове, решавајући по захтеву инвеститорa Ивановић Дарка из Београда, 
улица Др. Ивана Рибара бр. 118, поднетог преко пуномоћника Јовичић Петра  из Београда, 
ул. Хајдук Станкова 35/5, за издавање решења за  извођење радова у стану бр. 19 у 
стамбеној згради у улици Челебићка бр. 10, на  кат. парцели бр. 968 КО Стара Раковица, за 
које се не издаје грађевинска дозвола, 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) 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 члана 192 Закона о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“,бр. 33/97 и 31/2001 
и „Сл.гласник РС“ бр. 30/10) доноси 
 

РЕШЕЊЕ О 
ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

 
ОДОБРАВА СЕ  ИВАНОВИЋ ДАРКУ  из Београда, улица Др. Ивана Рибара бр. 118,  

да може, у једнособном стану број 19, површине 39м , који се налази на трећем спрату 
стамбене зграде у улици Челебићка бр.10 у Београду, на кат. парцели бр. 968 КО Стара 
Раковица,  извести радове на трансформацији дневне собе у мању дневну собу и спаваћу 
собу, а што се постиже демонтажом  преградног зида између кухиње и дневне собе у 
дужини од 170цм и монтирањем новог гипс-картонског монтажног зида на 
подконструкцију, а све према приложеној техничкој документацији.  

Предметна интервенција се изводи у оквиру габарита и волумена  стана и њоме се 
мења структура стана из једнособног у двособни. 

Саставни део решења је Идејни пројекат који садржи Главну свеску и пројекат 
архитектуре, попис радова за извођење , предмер и предрачун радова и графичку 
документацију, одворни пројектант диа Петра Јовичића, број лиценце 300 М980 14.  

Предрачунска вредност радова је у износу од 226,144.70 динара.   
Планираном интервенцијом не сме се погоршати употребљивост појединих делова 

зграде и услови њеног коришћења. 
Обавезује се инвеститор да на погодан начин обавести станаре зграде о почетку 

извођења радова, пре отпочињања радова и да све кварове и оштећења која настану на 
постојећем делу зграде услед извођења радова, отклони о свом трошку. 

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.   

            
 
 
 
 
 



 2 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Ивановић Дарко из Београда, улица Др. Ивана Рибара бр. 118,  поднео је преко 
пуномоћника Јовичић Петра из Београда, ул. Хајдук Станкова 35/5, захтев заведен под 
бројем ROP-RAK-660-ISAW-1/2016 дана 11.02.2016.године преко централне евиденције 
обједињене процедуре електронским путем, за извођење радова у стану бр. 19 у стамбеној 
згради у улици Челебићка бр. 10, на  кат. парцели бр. 968 КО Стара Раковица. 

Уз захтев инвеститор је приложио: 
-Идејни пројекат који садржи главну свеску и пројекат архитектуре, попис радова за 

извођење на инвестиционом одржавању, предмер и предрачун радова и графичку 
документацију, одговорни пројектант  Петра Јовичића,  дипл. инж. арх. број лиценце 300 
М980 14  

- Уговор о купопродаји  потврђен код Јавног бележника Драгане Дивац, улица Вељка 
Милићевића 4, Београд-Вождовац, под бројем ОПУ: 24-2016 од 14.01.2016. године 

- Доказ о уплати административних такси. 
Према члану 28. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем  (''Сл. гласник РС'', број 113/2015)  поступак за издавање решења којим 
се одобрава извођење радова из члана 145. став Закона покреће се подношењем захтева 
надлежном органу кроз ЦИС 

У току поступка, а у складу са чланом 19. и 29. став 3. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре елекртонским путем (''Сл. гласник РС'', број 113/2015), 
од Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности  Раковица, 
прибављен је извод из листа непокретности број 1118 КО Стара Раковица.  

За потребе тог поступка инвеститор је у обавези да уплати републичку 
административну таксу у износу од 300,00 динара на број жиро рачуна 840-742221843-57 
модел 97 позив на број 39052 Републици Србији, и Таксу за пружање услуга Републичког 
геодетског завода у износу од 864,00 динара на број жиро рачуна 840-742323843-92 модел 
97 позив на број 87-12064 РГЗ СКН Београд-Раковица. 

Увидом у члан 11. Одлуке о мерилима за утврђивање доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 60/09…2/15), 
утврђено је да се допринос за утврђивање грађевинског земљишта не обрачунава за 
реконструкцију у оквиру габарита и волумена легално изграђеног објекта, односно стана, 
без повећања укупне нето површине и без промене намене. 

Чланом 29 став 1 и став 3 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре  
електронским путем (“Сл.  гласник  РС”,  бр.  113/15 ) прописано је да по пријему захтева за 
издавање решења из члана 145. Закона, надлежни орган проверава испуњеност формалних 
услова за поступање по том захтеву,  и ако утврди да су испуњени услови из става 1 и 3 овог 
члана, надлежни орган доноси решење у складу са чланом 145. Закона у року од пет радних 
дана од дана подношења захтева. 

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 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. 43/03,... 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). 
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Против овог решења може се изјавити жалба Секретаријату за имовинске и правне 

послове града Београда, Сектору за другостепени надзор,  у року од осам 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 440,00 динара републичке 
административне таксе на жиро рачун бр. 840-742221843-57.  

Решење доставити: Инвеститору,  грађевинској инспекцији и писарници за архиву. 
 
Обрађивачи:            
Дипл.инж.грађ.  Милан Перишић                    
Дипл. правник Соња Минић Алексић 
 
                                              по овлашћењу бр. 031-15/2015 од 01.06.2015. године 
                                                                       ШЕФ ОДСЕКА                                    
                                                            Дипл. инж. грађ. Стана Алексић 
                                  
                                                                    


