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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ 
Одељење за грађевинске и комуналне послове 
Број: 351-188/2016 
15.12.2016.године 
Београд, Кнеза Милоша бр. 69 
 
Одељење за грађевинске и комуналне послове Градске општине Савски венац у Београду, поступајући 
у поновном поступку по захтеву Ђорђевић Гордане из Београда, ул. Милована Глишића бр. 6, чији је 
пуномоћник адв. Томашевић Бојана из Београда, ул. Алексиначких рудара бр. 43, за доношење 
решења о промени намене дела непокретности, пословног простора ББ у стамбени, који се налази у 
приземљу стамбено-пословне зграде у ул. Милована Глишића бр.6 у Београду, на кат. парцели 
11314/2, КО Савски венац, на основу чл. 8ђ ст. 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-oдлука УС и 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14 и 145/14), чл. 17. став 1 и 28. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
(„Сл. гласник РС“ бр.22/2015),а у вези са чл. 145. Закона о планирању и изградњи(„Службени гласник 
РС“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-oдлука УС и 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14 и 145/14), доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Ђорђевић Гордане из Београда, ул. Милована Глишића бр. 6, за доношење 
решења којим се одобрава промене намене дела непокретности, пословног простора за који није 
утврђена делатност ББ у стамбени, који се налази у приземљу стамбено-пословне зграде у ул. 
Милована Глишића бр.6 у Београду, на кат. парцели 11314/2, КО Савски венац. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Решењем Одељења за имовинско-правне, грађевинске и комунално-стамбене послове градске 
општине Савски венац, бр. 351-618/2016 од 09.10.2016. године, одбијен је захтев Ђорђевић Гордане из 
Београда, ул. Милована Глишића бр. 6, за доношење решења којим се одобрава промене намене дела 
непокретности, пословног простора за који није утврђена делатност ББ у стамбени, који се налази у 
приземљу стамбено-пословне зграде у ул. Милована Глишића бр.6 у Београду, на кат. парцели 
11314/2, КО Савски венац. 
 
Решавајући по жалби Ђорђевић Гордане, изјављеној преко пуномоћника адв. Томашевић Браниславе 
из Београда, ул. Алексиначких рудара бр. 43, Секретаријат за инспекцијске послове града Београда, 
Сектор за другостепени поступак и управно-правне послове за грађевинску и урбанистичку инспекцију 
је решењем X-17 бр. 351.1-344/2015 од 28.03.2016. године поништио решење овог Одељења бр. 351-
618/2015 од 09.10.2015. године и предмет вратио на поновни поступак и нову одлуку. Према 
налажењу другостепеног органа, ово Одељење је пропустило да по пријему предметног захтева, 
провери испуњеност формалних услова за поступање по истом, према одредбама чл. 8ђ. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-oдлука 
УС и 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл. 28. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре („Сл. гласник РС“ бр.22/2015) уз примену чл. 16. овог Правилника, те да захтев 
одбаци ако нису испуњени формални услови. Међутим, првостепени орган је проверавао усклађеност 
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захтева са планским документом, односно Генералним планом Београда 2021, како је и прописано чл. 
18. став 2. Правилника о изменама и допунама Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре, објављеног 27.10.2015. године, у „Сл. гласник РС“, бр.89/2015 , који је ступио на снагу 
04.11.2015. године, те с обзиром да је захтев поднет у време када тај Правилник није био на снази, не 
може се по предметном захтеву од 30.09.2015. године проверавати усклађеност са планским 
документом.  Секретаријат додаје да све и да је захтев поднет после 04.11.2015. године, првостепени 
орган би имао обавезу да проверава усклађеност захтева са Планом детаљне регулације, а не са 
Генералним планом Београда 2021 и посебно да образложи да ли је дозвољена промена намене 
пословног у стамбени простор у згради у приватној својини, па ако је дозвољена, да се изјасни да ли 
постоје техничке могућности за то. Стога, првостепени орган је требало уз испитивање формалних 
услова, испита и да ли постоје техничке могућности за промену намене предметног простора, имајући 
у виду Правилник о условима и нормативама за пројектовање стамбених зграда и станова („Сл. 
гласник РС“, бр. 58/2012 и 74/2015). 
 
У поновном поступку, у извршењу решења Секретаријата за инспекцијске послове града Београда, 
Сектор за другостепени поступак и управно-правне послове за грађевинску и урбанистичку инспекцију 
је X-17 бр. 351.1-344/2015 од 28.03.2016. године, а решавајући по захтеву Ђорђевић Гордане из 
Београда, ул. Милована Глишића бр. 6, за доношење решења којим се одобрава промене намене дела 
непокретности, пословног простора за који није утврђена делатност ББ у стамбени, који се налази у 
приземљу стамбено-пословне зграде у ул. Милована Глишића бр.6 у Београду, на кат. парцели 
11314/2, КО Савски венац, овај орган управе је утврдио следеће: 
 
На основу увида у поднети захтев за издавање решења којим се одобрава промена намене дела 
непокретности, пословног простора ББ у стамбени, који се налази у приземљу стамбено-пословне 
зграде у ул. Милована Глишића бр.6 у Београду, на кат. парцели 11314/2, КО Савски венац, поступајући 
у складу са чланом 28. став 1.овог Правилника, којим је прописано да по пријему захтева за издавање 
решења надлежни орган, проверава испуњеност формалних услова за поступање по захтеву, утврђено 
је да подносилац захтева није доставила доказ о уплаћеној  републичкој административној такси у 
износу од по 300,00 динара и 385,00 динара за подношење захтева и израду решења, на рачун бр: 840-
742221843-57, позив на број: 50-016, прималац буџет Републике Србије према тарифном бр. 1 и 
бр.165. Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/03….5/09, 93/12, 
65/13, 57/14, 45/2015-усклађени дин. изн, 83/2015 и 112/2015), и није се изјснила о начину плаћања 
доприноса за уређење грађевинског земљишта, као и средствима обезбеђења у случају плаћања на 
рате. 
 
Увидом у извештај стручног лица овог Одељења бр.351-188/2016 од 13.12.2016. године, утврђено је 
следеће:потребно је прецизирати захтев тако што ћете навести да ли је предвиђена предметна 
промена намене са извођењем или без извођења грађевинских радова;ако се наведеном променом 
намене повећава капацитет инсталација или мења спољни изглед објекта, потребно је доставити 
Локацијске услове, на основу чл. 2. Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/2015); 
није достављена техничка документација прописана чланом 145. Закона о планирању и изградњи, 
односно Идејни пројекат са главном свеском, израђен у складу са одредбама чл. 42.-49. Правилника о 
садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и 
намени објеката („Сл. гласник“ бр. 23/15), у електронској форми, као и у онолико примерака у 
папирној форми колико подносилац захтева жели да му надлежни орган овери врати приликом 
издавања решења. Идејни пројекат треба да садржи архивски пројекат као основу почетног стања, 
план интервенције и новопројектовано стање, као и све остале прилоге прописане поменутим 
правилником. 
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Одредбом чл. 8ђ ст. 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09.....98/13-
одлука УС, 132/14 и 145/14) прописано је да током спровођења обједињене процедуре, надлежни 
орган искључиво врши проверу испуњености формалних услова за изградњу и не упушта се у оцену 
техничке документације, нити испитује веродостојност докумената које прибавља у тој процедури, већ 
локацијске услове, грађевинску и употребну дозволу издаје, а пријаву радова потврђује, у складу са 
актима и другим документима из члана 8б овог закона. Ставом 2. истог члана прописано је да 
надлежни орган у складу са ставом 1. овог члана проверава искључиво испуњеност следећих 
формалних услова за извођење предметних радова: надлежност за поступање по захтеву, односно 
пријави, да ли је подносилац захтева, односно пријаве лице које, у складу са овим законом, може бити 
подносилац захтева односно пријаве; да ли захтев, односно пријава садржи све прописане податке, да 
ли је уз захтев, односно пријаву приложена сва документација прописана овим законом и 
подзаконским актима донетим на основу овог закона, да ли је уз захтев приложен доказ о уплати 
прописане накнаде, односно таксе. Ставом 3. истог члана прописано је да надлежни орган по захтеву 
за издавање, односно измену грађевинске дозволе и употребне дозволе, односно решења из члана 
145. овог закона у роковима из члана 8д став 1. овог закона доноси решење, осим ако нису испуњени 
формални услови за даље поступање по захтеву, када тај захтев одбацује закључком. Чланом 145. став 
2. овог Закона прописано је да се решење о одобрењу извођења радова издаје инвеститору који има 
одговарајуће право у складу са чланом 135. овог закона, који достави идејни пројекат у складу са 
подзаконским актом којим се уређује садржина техничке документације према класи објекта, односно 
технички опис и попис радова за извођење радова на инвестиционом одржавању, односно уклањању 
препрека за кретање особа са инвалидитетом, а уредио је односе са јединицом локалне самоуправе у 
погледу доприноса за уређивање грађевинског земљишта и платио одговарајућу административну 
таксу. 
 
Чланом 27. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл. гласник РС“ 
бр.22/2015)  прописано је да се поступак за издавање решења којим се одобрава извођење радова из 
члана 145. став 1. Закона о планирању и изградњи покреће подношењем захтева надлежном органу, а 
ст. 2. истог члана прописано је да се уз захтев из става 1. овог члана се подносе докази прописани 
Законом о планирању и изградњи. Ставом 3. истог члана прописано је да надлежни орган без 
одлагања потврђује пријем захтева и приложене документације. Чланом 28. истог Правилника је 
прописано да по пријему захтева за издавање решења по чл. 145. Закона, надлежни орган проверава 
испуњеност формалних услова за поступање по захтеву из чл. 27. овог Правилника, уз сходну примену 
чл. 16. овог Правилника. Чланом 16. Правилника прописано је да по пријему захтева за издавање 
грађевинске дозволе надлежни орган, у складу са законом проверава испуњеност формалних услова 
за поступање по захтеву и то да ли је надлежан за поступање по захтеву, односно пријави; да ли је 
подносилац захтева односно пријаве лице које, у складу са Законом о планирању и изградњи може 
бити подносилац захтева односно пријаве; да ли захтев, односно пријава садржи све прописане 
податке; да ли је уз захтев, односно пријаву приложена сва документација прописана овим законом и 
подзаконским актима донетим на основу овог закона; да ли је уз захтев приложен доказ о уплати 
прописане накнаде, односно таксе. Чл. 17. овог Правилника прописано је у ставу 1. да  ако нису 
испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, прописани чланом 16. овог Правилника, 
надлежни орган захтев одбацује закључком, у року од пет радних дана од дана подношења захтева, уз 
навођење свих недостатака. Ставом 2. истог Правилника прописано је да против закључка из става 1. 
овог члана подносилац захтева може изјавити жалбу надлежном органу, у року од пет дана од дана 
достављања.  
 
Одредбом чл. 8ђ ст. 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09.....98/13-
одлука УС, 132/14 и 145/14) прописано је да ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и 
поднесе усаглашени захтев у року од десет дана од дана пријема закључка из става 3. овог члана, а 
најкасније 30 дана од дана објављивања закључка на интернет страни надлежног органа, не доставља 
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документацију поднету уз захтев који је одбачен од стране надлежног органа, нити поново плаћа 
административну таксу. 
 
Уколико инвеститор отклони утврђене недостатке у року од десет дана од дана пријема овог закључка 
а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници Градске општине Савски 
венац, овај орган управе ће у поступку обједињене порецуре прибавити лист непокретности за 
предметни објекат и и ценити испуњеност осталих услова у складу са одредбама чл. 145. став 2. Закона 
о планирању и изградњи, а у вези са чл. 19. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре.   
 
Сходно наведеном чињеничном стању, ово Одељење је утврдило да нису испуњени формални услови 
за поступање по захтеву Ђорђевић Гордане , то је применом одредби чл. 8ђ ст. 1. 2., 3 и 4 Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-одлука 
УС и 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл. 17, 27 и чл. 28. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре („Сл. гласник РС“ бр.22/2015) а у вези са чл. 145. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09.....98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) овај 
орган управе  одлучио као у диспозитиву закључка.  
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити жалба Секретаријату за 
инспекцијске послове Градске управе града Београда, Сектор за другостепени поступак и управно-
правне послове за грађевинску и урбанистичку инспекцију, у року од 5 дана од дана пријема истог, а 
преко овог Одељења, уз наплату републичке административне таксе у износу од 440,00 динара, на 
рачун бр. 840-742221843-57, позив на број: 50-016, прималац буџет Републике Србије. 
 
 
Доставити:                                                                                                           НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 
- Гордани Ђорђевић, преко                                                                            
пуномоћника адв. Бојане Томашевић,                                       Дејан Фурјановић, дипл.правник                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Београд, ул. Алексиначких рудара бр. 43 
-Грађ. инспекцији ГО Савски венац,                                                                                          
-у предмет. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
Обрадиле: 
Милица Копривица, дипл.правник 
Лепосава Петровић, дипл.инж.арх 
 
 
 
 


