
  
 РЕПУБЛИКА  СРБИЈА – ГРАД  БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА  РАКОВИЦА-УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                               
Одељење  за   грађевинске и комуналне послове 
Одсек  за  грађевинске  послове 
ROP-RAK-37605-ISAWHA-2/2017 
Заводни број: 351–236/2017   
Б Е О Г Р А Д, 19.12.2017. године 
 
          Управа ГО Раковица, Одељење Одељење за грађевинске и комуналне послове 
градске општине Рaковица – Одсек за грађевинске послове, решавајући по  усаглашеном 
захтеву   инвеститора Бориса Борозана из Београда, ул. Михаила Аврамовића бр. 34 , 
поднет преко овлашћеног лица  Владимира Радуловића из Београда, ул. Љешка бр. 55,  
који је поднет дана 11.12.2017. године, преко централне евиденције обједињене процедуре 
електронским путем под бројем ROP-RAK-37605-ISAWHA-2/2017, заводни број 351-
236/2017, за издавање решења којим се одобрава извођење радова на  санацији стамбеног 
објекта спратности НПр+Пр који се налази у Београду, у ул. Матије Гупца бр. 38,  на кат. 
парцели бр. 370 КО Стара Раковица,  а на основу члана 8ђ  и члана 145. став 1 и став 2 
Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – 
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука 
УС, 132/2014 и 145/2014), 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)  и члана 192 Закона о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“,бр. 33/97 и 
31/2001 и „Сл.гласник РС“ бр. 30/10), а у вези члана 213. Закона о општем управном 
поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/2016) доноси 
 

РЕШЕЊЕ О 
ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

 
ОДОБРАВА СЕ инвеститору Борису Борозану из Београда, ул. Михаила Аврамовића 

бр. 34 , да по правоснажности овог решења, може извести радове на  санацији и адаптацији 
стамбеног објекта спратности Нпр+Пр, са две стамбене јединице,  који се налази у Београду, 
у ул. Матије Гупца бр. 38, на кат. парцели бр. 370 КО Стара Раковица, категорија објекта А, 
класификациони број објекта 112101,  а у свему према Идејном пројекту који је израдила  
Агенција за пројектовање и инжењеринг „CONDO“, Београд, ул. Милешевска бр. 28/17.  

Наведени Идејни пројекат који је израдила  Агенција за пројектовање и инжењеринг 
„CONDO“, Београд, ул. Милешевска бр. 28/17, је  саставни део овог решења и састоји се од 
Пројекта архитектуре одговорног пројектанта Владимира Радуловића, дипл. инж. арх., бр. 
лиценце 300 7452 04, Пројекта конструкције за који је одговорни пројектант Тома Трујућ, 
дипл. инж. грађ., бр. лиценце 310 C923 06 и Елаборат енергетске ефикасности , одговорни 
пројектант Ирин Андрић, дипл. инж. маш., бр. лиценце 381 1678 17, са Главном свеском. 

 
Предрачунска вредност радова износи  5.207,433,00 динара без ПДВ-а. 
БРГП стамбеног објекта је  260 м2. 

            Кота пода ниског приземља је -3,00 на 93,40 м.н.в., док је кота пода приземља 0,00 м 
на коти 96,40 м.н.в. 

Планираном интервенцијом не сме погоршати употребљивост појединих делова 
зграде и услови њеног коришћења. 
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Радови се морају извести сагласно важећим законским прописима, нормативима и 

стандардима, чија је примена обавезна при извођењу ове врсте радова. Инвеститoр је дужан 
да пре почетка извођења радова склопи уговор са извођачем радова и решењем одреди 
одговорног извођача радова са лиценцом.  

Осим радова одобрених овим решењем, други радови се не смеју изводити.  
Предвиђеном интервенцијом није дозвољена промена у габариту и волумену објекта, 

доградња ни надзиђивање. 
Грађењу објекта се може приступити на основу правоснажног решења којим се 

одобрава извођење радова и по Пријави радова која се врши надлежном органу, кроз ЦИС 
најкасније осам дана пре почетка извођења радова. 
 Инвеститор је дужан да по завршетку радова поднесе захтев за издавање употребне 
дозволе. 

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.   

            
            О б р а з л о ж е њ е 
 

       Инвеститор Борис Борозан из Београда, ул. Михаила Аврамовића бр. 34 , поднео је дана 
11.12.2017. године, преко пуномоћника  Владимира Радуловића из Београда, ул. Љешка бр. 
55,  преко централне евиденције обједињене процедуре електронским путем под бројем 
ROP-RAK-37605-ISAWHA-2/2017, заводни број 351-236/2017, усаглашени захтев за 
издавање решења којим се одобрава извођење радова на  санацији и адаптацији стамбеног 
објекта спратности НПр+Пр, који се налази у Београду, у ул. Матије Гупца бр. 38, на кат. 
парцели бр. 370 КО Стара Раковица. 
       Поступајући по поднетом захтеву овај орган је утврдио да је приложено: 
-Овлашћење за заступање 
-Овлашћење пуномоћника за заступање; 
-Идејни пројекат израђен од агенције за пројектовање „CONDO“ Београд, ул. Милешевска 
бр. 28/17, који се састоји од: 

Главне свеске, Пројекта конструкције одговорног пројектанта Томе Трујића, дипл. 
инж. арх., бр. лиценце 310 C923 06, Пројекта архитектуре -одговорни пројектант Владимир 
Радуловић, дипл. инж. арх., бр. лиценце 300 7452 04, Елаборат енергетске ефикасности 
одговорног пројектанта Ирине Андрић, дипл. инж. маш., бр. лиценце 381 1678 17; 
-Копија плана парцеле издата од Републичког геодетског завода -Службе за катастар 
непокретности Раковица бр. 953-1-341/2017 од 03.11.2017. године;  
-Податак из катастра непокретности добијен на основу јавног увида у РГЗ за кат. парцелу 
бр. 370 КО Стара Раковица; 
-Уговор о купопродаји непокретности оверен код Јавног бележника Саше Бошковића , 
Београд, ул. Шумадијски трг бр. 6а/II под бројем ОПУ:1012-2017 од 07.08.2017. године., 
 -Решење којим се дозвољава упис права својине на објекту у кастар непокретности издато 
од Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Раковица број 952-02-
5-130/2017 од 29.11.2017. године;  
-Доказ о уплати административних такси. 

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 и 
96/16), од Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности  Раковица, 
прибављен је Препис листа непокретности број  527 за кат. парцелу бр. 370, КО Стара 
Раковица, под бројем 952-04-43/17 од  18.12.2017. године.  
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За потребе тог поступка инвеститор је у обавези да уплати републичку 

административну таксу у износу од 310,00 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 891,00 динара на број жиро рачуна 840-742323843-92,  модел 
97 позив на број 29-120594 РГЗ СКН Београд-Раковица. 

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). 
     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: Подносиоцу,  грађевинској инспекцији и писарници за архиву. 

 
Обрађивачи: 
  
Минић Алексић Соња, дипл.правник                  
                                                

                                                                 РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 
 

                                                                  дипл.инж.арх.Славица Трифуновић Стефановић 
 


