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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ 
Одељење за грађевинске  
и комуналне послове 
ROP-SAV-24709-ISAW-8/2017 
Број:351-1192/2017 
17.10.2017. године 
Београд, Кнеза Милоша бр. 69 

Одељење за грађевинске и комуналне послове Градске општине Савски венац у Београду, 

поступајући по захтеву ЛD из Беогарада, ............,, за издавање решења којим се 

одобрава извођење радова на стамбеном објекту у ул.Виле Равијојле бр.11 у Београду, на 

основу члана 92. став 1. тачка 5. Закона о општем управном поступку 

(''Сл.гласник РС“ бр.18/16), доноси  

     Р Е Ш Е Њ Е 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ЛD из ............,, за издавање решења којим се одобрава 

извођење радова на стамбеном објекту у ул. Виле Равијојле бр.11 у Београду, на кат.парцели 

20797/1 КО Савски венац, као неоснован. 

О б р а з л о ж е њ е 

Одељењу за грађевинске и комуналне послове градске општине Савски венац у Београду, 

обратио се ЛD из Беогарада, захтевом преко Централног информационог система Агенције за 

привредне регистре РС евидентиран под ROP-SAV-24709-CPIH-6/2017, заведен на писарници 

овог органа управе дана 16.10.2017. године под бр. 351-685/2017, за издавање решења којим се 

одобрава извођење радова на стамбеном објекту у ул. Виле Равијојле бр.11 у Београду, на 

кат.парцели 20797/1 КО Савски венац. 

Уз захтев је приложена следећа документација: доказ о уплаћеној накнади за услуге Центалне 

евиденције обједињене процедуре, доказ о уплаћеној накнади за подношење захтева, Потврда 

Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП бр. 44032/5-06 од 

06.07.2017.године, Решење бр.351-685/17 од 29.06.2017.године са потврдом правноснажности. 

Поступајући по поднетом захтеву, овај Орган је извршио увид у списе предмета и приложену 

документацију и утврдио следеће: 

Увидом у Потврду о пријему захтева, заведен под горњим бројем дана 13.10.2017.године, 

констатује се да је предмет захтева издавање решења о одобрењу извођења радова у складу са 

чл.145 Закона о планирању и изградњи.  
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Како је уз захтев подносилац доставио правноснажно решење о грађевинској дозволи ROP-

SAV-24709-CPIH-8/2017, интерни бр.351-685/2017 од 29.06.2017.године, којим се инвеститору, 

ЛD, одобрава извођење радова на реконструкцији и доградњи породичног стамбеног објекта, 

спратности По+П+1, са једним двоетажним станом и гаражом, категорије „А“, класификациони 

број 111011, на к.п. 20797/1 ко Савски венац, у ул. Виле Равијојле бр.11 у Београду, којим 

радовима се формира породични стамбени објекат исте структуре и спратности, укупне БРГП 

464,10 м2, од чега надземно 295,60 м2, а имајући у виду и примену начела ne bis in idem у 

управном поступку, може се констатовати да у случају када надлежни орган донесе 

правноснажни управни акт, у овом случају наведено решење, о тој управној ствари се међу 

истим субјектима, не може поново водиту управни поступак, а самим тим ни решавати. 

Одредбом члана 92. став 1. тачка 5. Закона о општем управном поступку (''Сл.гласник РС“ 

бр.18/16), прописано је да орган решењем одбацује захтев којим је покренут поступак ако се у 

истој управној ствари већ води управни или судски поступак или је о њој већ правноснажно 

одлучено решењем којим је странци признато право или наложена нека обавеза. 

Будући да је подносилац поднео захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова, 

који радови су већ одбрени правноснажним решењем овог Органа и да је уз захтев доставио  

Потврду Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, о измиреним 

финансијским обавезама везано за накнаду за уређење грађевинског земљишта, која 

документација се, сходно одредбама члана 148. Закона о планирању и изградњи, подноси уз 

пријаву радова, а након правноснажности решења о грађевинској дозволи, констатује се да 

подносилац није правилно прецизирао свој захтев и одредио његов предмет, из ког разлога је 

исти одбачен као неоснован. 

С обзиром на напред утврђено и наведено, овај Орган управе одлучио  је као у диспозитиву 

решења. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити приговор 

Општинском већу Градске општине Савски венац а преко Централног информационог система 

Aгенције за привредне регистре РС, у року од 3 дана од дана пријема истог, уз наплату 

републичке административне таксе у износу од 460,00 динара на рачун бр. 840-742221843-57, 

позив на број: 50-016, прималац буџет Републике Србије.  

Доставити: НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

-пуномоћнику подносиоца захтева,

-у евиденцију.

Дејан Фурјановић, дипл.правник

Обрадиле: 

Мaja Зечевић, дипл.правник 

Тања Вујачић, инг.грађ. 


