
 
РЕПУБЛИКА  СРБИЈА – ГРАД  БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА  РАКОВИЦА-УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                               
Одељење  за   грађевинске и комуналне послове 
Одсек  за  грађевинске  послове 
ROP-RAK-15232-CPIH-1/2016 
Заводни број : 351–132/2016 
08.07.2016.године 
Б Е О Г Р А Д  
                                       
                                                               
 Одељење за грађевинске и комуналне послове, Одсек за грађевинске послове, 
решавајући по захтеву инвеститора Радосављевић Милинка из Новог Београда, ул. 
Јурија Гагарина бр. 130, поднет преко пуномоћника Ристић Ивана из Београда, ул. 
Косанчићев венац бр. 13, дана 01.07.2016. године, а преко централне евиденције 
обједињене процедуре електронским путем,  под бројем ROP-RAK-15232-CPIH-1/2016, 
заводни број 351-132/2016, за за измену решења о грађевинској дозволи бр. 351-266/14 
од 07.04.2015. године, донето од стране  Одељења за грађевинске послове и 
грађевинску инспекцију ГО  Раковица, Одсека за грађевинске послове,  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),   24.   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 послове и 
грађевинску инспекцију ГО  Раковица, Одсек за грађевинске послове, донета по бројем  
351-266/14 од 07.04.2015. године, правноснажно од 20.04.2015. године,  а која је изата 
инвеститору Радосављевић Милинку из Новог Београда, ул. Јурија Гагарина бр. 130, за 
изградњу слободностојећег стамбеног објекта спратности По+Пр, димензија 12,6х12,6 
м, висине објекта 9,19 м, БРГП 413,19 м2, у ул. Миљаковачке ливаде, на катастарској 
парцели бр. 30/240 КО Ресник., у Београду, тако да став 3, алинеја 3 диспозитива 
решења сада гласи: 

„Износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта у поступку добијања 
грађевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта на кат. парцели бр. 30/240 КО 
Ресник, по акту Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. број 
20451/96000-VI-3 од 03.04.2015. године, износи 854.736,12 динара. Инвеститор се 
определио да обрачунати допринос плати у 36 месечних рата и 
Обрачун Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. број 42919/6-03 
od 07.07.2016. године, о измени Обрачуна доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта број 20451/96000-VI-3 od 03.04.2015. године, донет у поступку добијања 
грађевинске дозволе, у погледу измене начина плаћања доприноса, и то преостали 
износ дуга за уређивање грађевинског земљишта је 326.224,00 динара, јер се 
инвеститор определио да уплати допринос једнократно, ( преостали дуг износио би 
466.034,77,77 динара, да је инвеститор наставио са плаћањем  у 36 месечних рата)“ 
 

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

          Одељење за грађевинске послове и грађевинску инспекцију ГО  Раковица, Одсек 
за грађевинске послове, издало је решење о грађевинској дозволи број  351-266/14 од 
07.04.2015. године, правноснажно од 20.04.2015. године,  инвеститору Радосављевић 
Милинку из Новог Београда, ул. Јурија Гагарина бр. 130, за изградњу слободностојећег 
стамбеног објекта спратности По+Пр, димензија 12,6х12,6 м, висине објекта 9,19 м, 
БРГП 413,19 м2, у ул. Миљаковачке ливаде, на катастарској парцели бр. 30/240 КО 
Ресник, у Београду. 

Износ обрачуна доприноса за уређивање грађевинског земљишта, у поступку 
добијања грађевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта на кат. парцели број 
30/240 КО Ресник по акту Дирекције за грађевиснко земљиште и изградњу Београда 
Ј.П. број 20451/96000-VI-3 од 03.04.2015. године износило је 854.736,12 динара. 
Инвеститор се определио да обрачунати допринос плати у 36 месечних рата. 
     Инвеститор Радосављевић Милинко из Новог Београда, ул. Јурија Гагарина бр. 
130, поднео је преко пуномоћника Ристић Ивана из Београда, ул. Косанчићев венац бр. 
13, дана 01.07.2016. године, преко централне евиденције обједињене процедуре 
електронским путем,  под бројем ROP-RAK-15232-CPIH-1/2016, заводни број 351-
132/2016, захтев за за измену решења о грађевинској дозволи бр. 351-266/14 од 
07.04.2015. године, и то у делу који се односи на градско грађевиснко земљиште у 
смислу да измена гласи да се инвеститору одобрава пресек стања уплаћених доприноса 
и исплата преосталог дуговања једнократно.  
    Овај орган се обратио Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу 
Београда , преко централне евиденције обједињене процедуре електронским путем, 
дописом број ROP-RAK-15232-CPIH-1/2016, заводни број 351-132/2016 од 05.07.2016. 
године, са предлогом за измену акта Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу 
Београда Ј.П.  број 20451/96000-VI-3 od 03.04.2015. године, у погледу обрачуна 
преосталог дуговања за допринос за уређивање грађевинског земљишта, као и у 
погледу измене начина плаћања преосталог дуга, у смислу да ће се обрачунати износ 
платити једнократно. 

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. је својим актом 
број 42919/6-03 од 07.07.2016. године извршило   Обрачун  о измени Обрачуна 
доприноса за уређивање грађевинског земљишта број 20451/96000-VI-3 od 03.04.2015. 
године, донет у поступку добијања грађевинске дозволе, у погледу измене начина 
плаћања доприноса, у којем је наведено да преостали износ дуга за уређивање 
грађевиснког земљишта износи 326.224,00 динара, јер се инвеститор определио да 
уплати допринос једнократно, уместо  преостали износ дуга од 466.034,77,77 динара, 
који би платио да је наставио са плаћањем у 36 месечних рата. 

Чланом  97. 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), прописано је да 
инвеститор који достави одговарајуће средство обезбеђења плаћања има право да износ 
доприноса за уређивање грађевинског земљишта исплати у најмање 36 месечних рата, а 
онај који плаћа накнаду једнократно, пре подношења пријаве радова, има право на 
умањење у износу од најмање 30%, у складу са одлуком јединице локалне самоуправе.   
  
         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 
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пројекат, односно пројекат за грађевинску дозволу, инвеститор је дужан да обустави 
градњу и поднесе захтев за измену грађевинске дозволе.  
 
     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. 
Тачком 4. истог члана прописано је да уз захтев за измену решења о грађевинској 
дозволи доставља се изјашњење инвеститора о начину плаћања доприноса за 
уређивање грађевинског земљишта ако се измена тражи због промене начина плаћања 
доприноса. 
  
        Поступајући по поднетом захтеву инвеститора  Радосављевић Милинка из 
Београда, ул. Јурија Гагарина бр. 130,  за за измену решења о грађевиснкој дозволи бр. 
351-266/14 од 07.04.2015. године, донето од стране  Одељења за грађевинске послове и 
грађевинску инспекцију ГО  Раковица, Одсека за грађевинске послове,  у делу који се 
односи на градско грађевиснко земљиште у смислу да измена гласи да се инвеститору 
одобрава пресек стања уплаћених доприноса и исплата преосталог дуговања 
једнократно, 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. Стана Алексић 
 
дипл. правник, Соња Минић Алексић 
                                                                           РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 
 
                                                          дипл.инж.арх.  Славица Трифуновић Стефановић. 


