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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД БЕПГРАД 
ГРАДСКА ППШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ 
Пдељеое за грађевинске  
и кпмуналне ппслпве 

ROP-SAV-15897-ISAWA-7/2016 
бр. 351-818/2016 
01.11.2016. гпдине 
Бепград, Кнеза Милпша бр. 69 

 
 

Одељеое за импвинскп-правне, грађевинске и кпмуналнп-стамбене ппслпве Градске ппщтине Савски 
венац у Бепграду, ппступајући пп захтеву инвеститпра ТП „Челик“ дпп са седищтем у Бепграду, ул. 
Балканска бр. 32, за измену правнпснажнпг рещеоа Одељеоа за импвинскп-правне, грађевинске и 
кпмуналнп-стамбене ппслпве ROP-SAV-15897-ISAWHA-3/2016, интерни бр. 351-575/2016 пд 24.08.2016. 
гпдине, збпг прпмене нашина плаћаоа дппринпса за уређеое грађевинскпг земљищта, на пснпву 
шлана 142. Закпна п планираоу и изградои („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 
121/12, 42/13-oдлука УС и 50/13-пдлука УС, 98/13-пдлука УС, 132/14 и 145/14), шл. 24. и шл.25  
Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем („Сл. гласник РС“ 

бр.113/2015), и шл. 192. Закпна п ппщтем управнпм ппступку (''Сл. лист СРЈ'', бр. 33/97 и 
„Сл.гласник РС“ бр.30/10) и пвлащћеоа нашелника управе ГО Савски венац брпј 112-189 пд 
15.3.2016.гпдине дпнпси   

        
                             

Р Е Ш Е О Е 
 
 

МЕОА СЕ правнпснажнп рещеое Одељеоа за импвинскп-правне, грађевинске и кпмуналнп-
стамбене ппслпве ROP-SAV-15897-ISAWHA-3/2016, интерни бр. 351-575/2016 пд 24.08.2016.гпдине, у 
делу кпји се пднпси на нашин плаћаоа дппринпса за уређеое грађевинскпг земљищта, такп щтп се 
став 4. и став 5.  дисппзитива меоју и гласе: 
 

Обрашун дппринпса за уређеое грађевинскпг земљищта за радпве на рекпнструкцији и 
прпмени намене у ппслпвни прпстпр уз извпђеое грађевинских радпва на шетвпрпспбнпм стану 
бр.5.1, на трећем спрату стамбенп-ппслпвне зграде у ул.Кпше Ппппвића бр.2 у Бепграду, на 
кат.парцели 363 КО Савски Венац, према акту Дирекције за грађевинскп земљищте и изградоу 
Бепграда ЈП бр. 69034/6-03 пд 31.10.2016.гпдине, на дан 28.10.2016.гпдине изнпси 624.982,00 динара 

 
Инвеститпр се ппределип да недпспелу пбавезу на име дппринпса за уређиваое грађевинскпг 

земљищта у изнпсу пд 624.982,00 динара плати једнпкратнп, најкасније дп 11.11.2016.гпдине. 
Дирекције за грађевинскп земљищте и изградоу Бепграда ЈП ће Кпнашним пбрашунпм дппринпса за 
уређеое грађевинскпг земљищта, кпји је саставни деп упптребне дпзвпле, утврдити евентуалну 
разлику између изграђене ппврщине у пднпсу на пбрашунату пвим пбрашунпм. 

 
У свему псталпм правнпснажнп рещеое Одељеоа за импвинскп-правне, грађевинске и 

кпмуналнп-стамбене ппслпве ROP-SAV-15897-ISAWHA-3/2016, интерни бр. 351-575/2016 пд 
24.08.2016.гпдине, пстаје непрпмеоенп.  
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П б р а з л п ж е о е 
 
 
Овпм Одељеоу пбратип се инвеститпр ТП „Челик“ дпп, захтевпм за измену правнпснажнпг рещеоа 
издатпг пд Одељеоа за импвинскп-правне, грађевинске и кпмуналнп-стамбене ппслпве ROP-SAV-
15897-ISAWHA-3/2016, интерни бр. 351-575/2016 пд 24.08.2016.гпдине, збпг прпмене нашина плаћаоа 
дппринпса за уређеое грађевинскпг земљищта. Наведеним рещеоем пдбрени су радпве на 
рекпнструкцији и прпмени намене у ппслпвни прпстпр уз извпђеое грађевинских радпва на 
шетвпрпспбнпм стану бр.5.1, на трећем спрату стамбенп-ппслпвне зграде у ул.Кпше Ппппвића бр.2 у 
Бепграду, на кат.парцели 363 КО Савски Венац. 
 
У ставу 4. дисппзитива наведенпг рещеоа, а на пснпву акта Дирекције за грађевинскп земљищте и 
изградоу Бепграда ЈП бр. 51951/6-03 пд 18.08.2016.гпдине, утврђен је  изнпс пд 1.021.212,00 динара 
на име дппринпса за уређеое градскпг грађевинскпг земљищта, дпк је ставпм 5. дисппзитива 
пдређенп да се инвеститпр ппределип да наведени дппринпс плати у 36 месешних рата. 
 
Дана 17.10.2016.гпдине инвеститпр је ппднеп захтев за измену рещеоа п пдпбреоу извпђеоа радпва 
из разлпга прпмене нашина плаћаоа накнаде за уређеое грађевинскпг земљищта, прекп Централнпг 
инфпрмаципнпг система Aгенције за привредне регистре РС, евидентиран ппд ROP-SAV-15897-ISAWA-
7/2016, заведен на писарници пвпг пргана управе  ппд интерним бр. 351-818/2016. 

 
Уз захтев је прилпжена следећа дпкументација: Правнпснажнп рещеое Одељеоа за импвинскп-
правне, грађевинске и кпмуналнп-стамбене ппслпве ROP-SAV-15897-ISAWHA-3/2016, интерни бр. 351-
575/2016 пд 24.08.2016.гпдине, дпказ п уплаћенпј накнади за услуге Централне евиденције 
пбједиоене прпцедуре, дпказ п уплаћенпј републишкпј административнпј такси за ппднпщеое и 
израду рещеоа, Изјаву кпјпм се инвеститпр изјаснип да ће препстали изнпс дппринпса платити 
једнпкратнп. 
 
Ппступајући пп ппднетпм захтеву утврђенп је следеће шиоенишнп стаое: 

 
Да је предмет захтева измена правнпснажнпг рещеоа кпјим су пдпбрени радпве на рекпнструкцији и 
прпмени намене у ппслпвни прпстпр уз извпђеое грађевинских радпва на шетвпрпспбнпм стану бр.5.1, 
на трећем спрату стамбенп-ппслпвне зграде у ул.Кпше Ппппвића бр.2 у Бепграду, на кат.парцели 363 
КО Савски Венац и пдређен изнпс накнаде кпји је инвеститпр дужан да плати у 36 месешних рата.  
Да се у изјави кпју је дап и прилпжип свим захтеву, инвеститпр ппределип да недпспелу пбавезу према 
Дирекцији за грађевинскп земљищте и изградоу Бепграда ЈП, исплати једнпкратнп. 
У складу са наведеним изјащоеоем инвеститпра у захтеву пд 17.10.2016.гпдине, пвај Орган се 
пбратип  Дирекцији за грађевинскп земљищте и изградоу Бепграда ЈП, дпписпм бр. ROP-SAV-15897-
ISAWA-7/2016, интерни бр.351-818/2016 пд 26.10.2016.гпдине, да се изврщи пбрашун једнпкратне 
исплате изнпса дппринпса за уређеое грађевинскпг земљищта за изградоу. 
Дирекцији за грађевинскп земљищте и изградоу Бепграда ЈП је свпјим актпм бр.69034/6-03 пд 
31.10.2016.гпдине дпставила измену пбрашуна дппринпса брпј 51951/6-03 пд 18.08.2016.гпдине, кпјим 
је за нетп ппврщину пд 117,70 м2 кпмерцијалне намене бип пбрашунат дппринпса у изнпсу пд 
1.021.212,00 динара. Будући да је инвеститпр закљушнп са 10.10.2016.гпдине уплатип 2 рате и да се 
ппределип за једнпкратну исплату недпспеле пбавезе уз правп на умаоеое дппринпса пд 30%, 
утврђен је изнпс пд 624.982,00 динара, са пбавезпм исплате у целпсти најкасније дп 11.11.2016.гпдине. 
Кпнашним пбрашунпм дппринпса за уређеое грађевинскпг земљищта кпји је саставни деп упптребне 
дпзвпле, утврдиђе се евентуална разлика између изграђене ппврщине у пднпсу на пбрашунату пвим 
пбрашунпм. 
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Одредбама шлана 24. Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем 
(„Сл. гласник РС“ бр.113/2015) прпписанп је да се ппступак за измену рещеоа п грађевинскпј дпзвпли 
спрпвпди у пбједиоенпј прпцедури, а ппкреће ппднпщеоем захтева надлежнпм пргану крпз ЦИС, дпк 
је ставпм 2.ташка 4.наведенпг шлана прпписанп да се уз захтев дпставља изјащоеое инвеститпра п 
нашину плаћаоа дппринпса за уређеое грађевинскпг земљищта, акп се измена тражи збпг прпмене 
нашина плашаоа дппринпса. 
 
Одредбпм шлана 142. став1. Закпна п планираоу и изградои („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-
исправка, 24/11, 121/12, 42/13-oдлука УС и 50/13-пдлука УС, 98/13-пдлука УС, 132/14 и 145/14) 
прпписанп је да пп издаваоу рещеоа п грађевинскпј дпзвпле, инвеститпр, у складу са нпвпнасталим 
финансијским и другим пкплнпстима, изменама у дпступнпсти кпмуналне и друге инфраструктуре, 
ради усаглащаваоа са прпјектпм за извпђеое и из других разлпга, мпже ппднети захтев за измену 
грађевинске дпзвпле.  
 
На пснпву свега напред излпженпг, а уз примену прпписа из увпда пвпг рещеоа, дпнета је пдлука кап у 
дисппзитиву истпг. 
 
ППУКА П ПРАВНПМ СРЕДСТВУ: Прптив пвпг рещеоа мпже се изјавити жалба Секретаријату за 
инспекцијске ппслпве градске управе града Бепграда - Сектпр за другпстепени управни ппступак, у 
рпку пд 8 (псам) дана пд дана пријема пвпг рещеоа, а прекп пвпг Одељеоа, уз наплату лпкалне 
административне таксе у изнпсу пд 440,00 динара на рашун бр. 840-742251843-73, мпдел 97, ппзив на 
брпј 50-016, прималац бучет ГО Савски венац. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Дпставити:                                                                                                         НАЧЕЛНИКА ПДЕЉЕОА 
- ТП „Челик“ дпп  
-Грађ. инспекцији ГО Савски венац.     Дејан Фурјанпвић, дипл.правник  
 
Пбрадила: 
 
Маја Зечевић,дипл.правник 


