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Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове Управе Градске општине Барајево, 

решавајући по захтеву Јурија Викторовича Механикова из Мурманска, Руска федерација,  број 

пасоша 727267522, за измену грађевинске дозволе због промене обрачуна доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта, поднетом преко пуномоћника „ЛЕП ИЗГЛЕД“д.о.о. из Лазаревца, Ул. 

Милована Лазаревића бр.2, МБ06428045, ПИБ101136752, чл. 26. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019) и члана 136. 

Закона о општем управном поступку (“Сл. гласник РС”, број 18/2016), доноси:  

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДОБРЕНОЈ ИЗГРАДЊИ 

 

МЕЊА СЕ Образложење  Решења о измени Решења о одобреној изградњи Управе Градске 

Општине Барајево, Одељења за урбанизам, грађевинске и комуналне послове ROP-BAR-39357-CPA-

1/2019, заводни број бр.351-945/2019 од 31.12.2019. године, у ставовима  4, 5 и 6 тако да уместо:  

 

„У поступку издавања грађевинске дозволе Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне 

послове, Одсек за спровођење обједињене процедуре је у складу са чланом 26 Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем («Сл.гласник РС», бр.68/2019) 

прибавило:  

- Обрачун доприноса за уређење грађевинског земљишта у поступку издавања решења о 

грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта са два стана, на кат. парц. 873/1 KО Барајево 

бр. 71427/6-03 од 30-12-2019 године.  

Инвеститор се определио да обрачун доприноса за уређење грађевинског земљишта плати 

једнократно те је стекао право на умањење доприноса од 40%.  

Уколико инвеститор изврши уплату за уређење грађевинског земљишта у року од 15 дана од 

дана обрачуна, а најкасније до 14-01-2020 године умањени допринос за уплату износи 

181.466,00 (302.442,00 динара х 0,60).“ 
треба да гласи:  

„У поступку издавања измене грађевинске дозволе Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне 

послове, Одсек за спровођење обједињене процедуре,  је у складу са чланом 26. Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем («Сл.гласник РС», бр.68/2019) 

прибавило:  

- Измену Обрачуна доприноса број 71427/6-03 од 30.12.2019. године за уређење грађевинског 

земљишта у поступку издавања измене грађевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта  на кат. 

парц. 873/1 KО Барајево издату од стране Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, 

Ј.П. бр. 5484/6-03 од 28.01.2020. године.  

Инвеститор се определио да обрачун доприноса за уређење грађевинског земљишта плати 

једнократно те је стекао право на умањење доприноса од 40%.  

Уколико инвеститор изврши уплату за уређење грађевинског земљишта у року од 15 дана од 

дана обрачуна, а најкасније до 12.02.2020. године умањени допринос за уплату износи 

106.750,00 (177.916,00 динара х 0,60). 

У осталом делу решење је непромењено. 



О б р а з л о ж е њ е 

 

Поднеском бр. ROP-BAR-1610-CPA-1/2020 од 24.01.2020. године овом Одељењу се обратио  

Јуриј Викторович Механиков из Мурманска, Руска федерација  преко пуномоћника „ЛЕП 

ИЗГЛЕД“д.о.о. из Лазаревца, ул. Милована Лазаревића бр.2, ради подношењa захтева, преко 

Централног информационог система Агенције за привредне регистре, за измену решења о одобреној 

изградњи ROP-BAR-39357-CPA-1/2019, заводни број бр.351-945/2019 од 31.12.2019. године, ради 

измене обрачуна доприноса за уређивање грађевинског земљишта.  

Уз захтев приложено је:  

- Решење Одељења за урбанизам, комунално- стамбене и грађевинске послове градске општине 

Барајева бр. 351-230/2012 од 10.09.2012 године,  

- Пуномоћје на име „ЛЕП ИЗГЛЕД“д.о.о.,Лазаревац ,  

-Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП,  

-Доказ о уплати накнаде за Републичку административну таксу,  

-Техничку документацију која се састоји из:  

- Пројекта за грађевинску дозволу,  

- Извода из пројекта.  

-Елаборат енергетске ефикасности.  

 

У поступку издавања грађевинске дозволе Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне 

послове, Одсек за спровођење обједињене процедуре је у складу са чланом 26. Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем («Сл.гласник РС», бр.68/2019) 

прибавило:  

- Измену Обрачуна доприноса број 71427/6-03 од 30.12.2019. године за уређивање грађевинског 

земљишта у поступку издавања измене грађевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта  на кат. 

парц. 873/1 KО Барајево издату од стране Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, 

Ј.П. бр. 5484/6-03 од 28.01.2020. године.  

 

Увидом у приложену документацију констатовано је да иста испуњава све законске услове за 

издавање траженог одобрења,  да се доношењем овог акта не вређају права трећих лица, па је 

решено као у диспозитиву решења на основу члана  136. Закона о општем управном поступку.  

 

Републичка административна такса по тарифном броју 165. Закона о републичким 

административним таксама (“Сл. гласник РС”, број 43/03, 51/03. 53/04, 42/05, 61/05,101/05, 42/06, 

47/2007, 54/2008, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/2011, 55/12, 93/12, 97/13, 57/14, 45/15, 50/2016, 61/2017, 

50/2018 и 95/2018) је наплаћена на захтев путем уплатнице  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се изјавити жалба у року од 8 (осам) 

дана од дана пријема, Градској управи Града Београда- Секретаријату за инспекцијске послове, 

Сектору за другостепени поступак из грађевинске области, Одељењу за другостепени поступак из 

грађевинске области.Жалба се предаје другостепеном органу електронским путем преко Централног 

информационог система Агенције за привредне регистре Републике Србије, поднесак жалбе се таксира 

са 480,00 динара републичке административне таксе.  

 

Решење доставити: -инвеститору, грађевинској инспекцији, архиви  

 

Шеф Одсека:  

дипл.инж.арх.Нада Обрадовић 

 

 Начелник Одељења:  

дипл.инж.грађ.Оливера Ћамиловић  


