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            О б р е н о в а ц 

 
 Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење 

поступка обједињене процедуре Управе  ГО  Обреновац, решавајући по захтеву ДРАГАНА 

СТАНОЈЕВИЋА из Аустрије, Wiena, ул.Malfati Grasse бр. 7/2/4, поднетог пуномоћника 

Максимовић Драгана из Обреновца, ул. Краља Александра Првог бр. 11 а,  у потупку измене 

решења у погледу обрачуна доприноса ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу 

Београда, Сектора за грађевинско земљиште, на   основу  чл. 142   Закона о планирању и 

изградњи / «Сл.  гласник РС» бр.  72/09, 81/09 , 24/011,121/12,42/013 ,50/013 и 98/2013  / , чл.  

23 и 26   Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре  /“Сл. гласник РС“ бр. 

22/015 /и чл.  192 Закона о општем управном поступку / "Сл. лист СРЈ" бр. 33/97...31/01/, 

донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

У решењу Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за 

спровођење поступка обједињене процедуре, Управе ГО Обреновац БРОЈ ПРЕДМЕТА: 

ROP-OBR-7789-CPIH-3/2016, ЗАВОДНИ БРОЈ: I-03 број 351-616/2016 од 15.07.2016 

године,  којим се  инвеститору Драгану Станојевићу  дозвољава извођење радова на изградњи 

стамбеног објекта, спратности П+Пк, габарита  12,10 х 10,10 м, висине 9,18 м, бруто 

развијене површине  211,21 м2, нето површине 162,51 м2, категорије А, класификационог 

броја 111 011 и сенгруб јаме, категорије Г, класификационог броја 222 330, на кат. парцели 

бр. 224/1 КО Звечка, површина парцеле 00.06.33 ха, предрачунске вредности  4.042.500,00 

динара, врши се измена обрачуна доприноса ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и 

изградњу Београда, Сектора за грађевинско земљиште тако што се „Обрачун доприноса за 

уређивање грађевинског земљишта у поступку добијања грађевинске дозволе за 

изградњу стамбеног објекта, издат од ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и 

изградњу Београда, Сектора за грађевинско земљиште бр. 44479/6-03 од 14.07.2016  

године“ мења „Обрачуном доприноса о измени обрачуна доприноса за уређење 

грађевинског земљишта бр. 44479/6-03 од 14.07.2016  године, у поступку измене решења 

о грађевинској дозволи БРОЈ ПРЕДМЕТА: ROP-OBR-7789-CPIH-3/2016, ЗАВОДНИ 

БРОЈ :I-03 број 351-616/2016 од 15.07.2016 године, за изградњу објекта на основу новог 

катастарског стања, на кат.парцели бр.224/1 КО Звечка, издат од ЈП Дирекција за 

грађевинско земљиште и изградњу Београда, Сектора за грађевинско земљиште бр. 

47203/6-03 од 27.07.2016  године“. 

  

У свему осталом цитирано решење остаје неизмењено.  

 

 

 

 



     О б р а з л о ж е њ е 

 

   Овом органу дана 23.07.2016 године, обратио се Драган Станојевић из Аустрије, 

Wiena, ул.Malfati Grasse бр. 7/2/4, преко пуномоћника Максимовић Драгана из Обреновца, 

ул. Краља Александра Првог бр. 11 а, са захтевом за измену решења цитираног у 

диспозитиву овог решења тако што ће се „Обрачун доприноса за уређивање грађевинског 

земљишта у поступку добијања грађевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта, 

издат од ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Сектора за 

грађевинско земљиште бр. 44479/6-03 од 14.07.2016  године“ заменити „Обрачуном 

доприноса о измени обрачуна доприноса за уређење грађевинског земљишта бр. 

44479/6-03 од 14.07.2016  године, у поступку измене решења о грађевинској дозволи 

БРОЈ ПРЕДМЕТА: ROP-OBR-7789-CPIH-3/2016, ЗАВОДНИ БРОЈ :I-03 број 351-

616/2016 од 15.07.2016 године, за изградњу објекта на основу новог катастарског стања, 

на кат.парцели бр.224/1 КО Звечка, издат од ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и 

изградњу Београда, Сектора за грађевинско земљиште бр. 47203/6-03 од 27.07.2016  

године“. 

 

Уз захтев је приложио: 

- Уверење Службе за катастар непокретности Обреновац бр.952-3/2016-1729 од 

18.07.2016 године  

- Обрачуна доприноса о измени обрачуна доприноса за уређење грађевинског 

земљишта бр. 44479/6-03 од 14.07.2016  године, у поступку измене решења о грађевинској 

дозволи БРОЈ ПРЕДМЕТА: ROP-OBR-7789-CPIH-3/2016, ЗАВОДНИ БРОЈ :I-03 број 351-

616/2016 од 15.07.2016 године, за изградњу објекта на основу новог катастарског стања, на 

кат.парцели бр.224/1 КО Звечка, издат од ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу 

Београда, Сектора за грађевинско земљиште бр. 47203/6-03 од 27.07.2016  године. 

- Овлашћење бр.BRZ 2158/2016 од 04.07.2016 године оверено у Wiena. 

- Доказ о уплати административне таксе на захтев и накнаде за издавање грађевинске 

дозволе (такса CEOP), као и доказ о уплати републичке административне таксе за издавање 

решења о грађевинској дозволи 

 

Поступајући по поднетом захтеву овај орган је утврдио  да су испуњени услови за 

измену решења  па је на основу изложеног и прописа наведених у уводном делу одлучено 

као у диспозитиву овог решења. 

Такса на  решење наплаћена  је  у  износу од  770,00  динара, по тар.  бр. 1 и 3. Закона 

о  републичким административним таксама, ( "Сл.  гласник  РС", бр. 43/03 и 

5/09...57/14..45/15 )  

  Против  овог  решења  дозвољена  је  жалба  Градском  секретаријату за имовинско-

правне  послове    Градске управе Града Београда  у  року о д  15  дана од дана  пријема  

истог  таксирана  са  440,00  динара по  тар.  бр.  6  цитираног  закона. 

Решење се доставља: Подносиоцу захтева, Одељењу за инспекцијске послове- Одсеку 

грађевинске инспекције, архиви, а објављује се и на званичној интернет страници ГО 

Обреновац. 

 
Обрадио,                                                        

Драган Миленковић,дипл.правник                                                                  НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА                     

                                                                                                          Весна Ђоковић, дипл.просторни планер 

ШЕФ ОДСЕКА 

Златко Миловановић, дипл.инг.арх. 

                          


