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Одељеое за, грaђевинске и кпмуналнe ппслпве Градске ппштине Савски венац у Бепграду, решавајући 
пп пригпвпру Недић Дејана из Бепграда, ул.Звечанска бр.8, чији је пунпмпћник Снежана Анђушић из 
Бепграда, ул. Максима Гпркпг бр. 8 прптив закључка Одељеоа за грађевинске и кпмуналне ппслпве 
Градске ппштине Савски венац у Бепграду бр. ROP-SAV-26448-ISAW-1/2016, интерни бр. 351-786/2016 
oд 17.10.2016. гпдине,  на пснпву чл. 8ђ. и 145. 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), чл.29. став 9 Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре 
електрпнским путем („Сл. гласник РС“ бр.113/2015), чл. 39. став 1 тачка 6 Статута Градске ппштине 
Савски венац („Сл.лист града Бепграда“, брпј 45/08, 18/10 , 35/10 , 33/13, 36/13 и 66/16) и чл 121., 210.  
Закпна п ппштем управнпм ппступку (''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01, ''Сл.гласник РС'', бр. 
30/10),дпнпси 
 
                             
                                                                                    З А К Љ У Ч А К 
 

 ПБУСТАВЉА СЕ ппступак ппкренут пп пригпвпру инвеститпрa Недић Дејана из Бепграда, ул.Звечанска 
бр.8 прптив закључка Одељеоа за грађевинске и кпмуналне ппслпве Градске ппштине Савски венац у 
Бепграду бр. ROP-SAV-26448-ISAW-1/2016, интерни бр. 351-786/2016 oд 17.10.2016. гпдине збпг 
пдустанка странке пд захтева. 
 

   П б р а з л п ж е о е 
 

Закључкпм Одељеоа за грађевинске и кпмуналне ппслпве Градске ппштине Савски венац у Бепграду 
бр. ROP-SAV-26448-ISAW-1/2016, интерни бр. 351-786/2016 oд 17.10.2016. гпдине пдбачен је захтев 
Недић Дејана из Бепграда, ул.Звечанска бр.8, за издаваое решеоа кпјим се пдпбрава извпђеое 
радпва на рекпнструкцији и санацији крпва на стамбенпј згради у ул. Звечанска бр. 8, на кат. парцели 
3236 КО Савски венац, у Бепграду. Наведни закључак ROP-SAV-26448-ISAW-1/2016, интерни бр. 351-
786/2016 oд 17.10.2016. гпдине пбјављен је прекп Централнпг инфпрмаципнпг система Aгенције за 
привредне регистре РС, дана 26.10.2016. гпдине. 

 

Прптив наведенпг закључка, дана 28.10.2016. гпдине, благпвременп је изјавип пригпвпр Недић Дејан 
прекп пунпмпћника Снежане Анђушић из Бепграда, збпг тпга штп је Одељеое за грађевинске и 
кпмуналне ппслпве Градске ппштине Савски венац у Бепграду, нападнутим закључкпм тражилп 
Инфпрмацију п лпкацији за кат. парцелу 3236 КО Савски венац, пднпснп за радпве на санацији и 
рекпнструкцији крпва, без прпмене вплумена и габарита на стамбенпј згради у ул. Звечанска бр. 8, а 
према пдредбама Закпну 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) није пптребна 
инфрпмација п лпкацији.  Осим тпга, пунпмпћник Недић Дејана, Снежана Анђушић у пригпвпру навпди 
да је предметна парцела 3236 КО Савски венац пбухваћена важећим Планпм детаљне регулације, 
ппдручја између Булевара пслпбпђеоа, Звечанске и дела планиране сапбраћајнице I реда 
трансферзала дела ул. Гучевске, Облакпвске и дела аутп-пута, и да се налази у блпку А1 на кпме је 
намена индивидуалнп станпваое у централнпј зпни и на тпм блпку нису предвиђене мере спцијалне  
 



 
 
заштите, те да ни нацртпм Малешкп брдп у наведнепм блпку нема интервенција у пднпси на 
претхпдни план. Имајући у виду све наведенп, ппднпсилац пригпвпра предлпжип је да другпстепени  
прган усвпји пригпвпр и предмет врати ппнпвнп пдлучиваое Одељеоу за грађевинске и кпмуналне 
ппслпве Градске ппштине Савски венац у Бепграду. 
 
Пунпмпћник ппднпсипца захтева Снежана Анђушић из Бепграда дана 16.11.2016.гпдине пбавестила је 
пвп Одељеое електрпнским путем да ппднпсилац захтева  Недић Дејан из Бепграда, ул.Звечанска 
бр.8,пдустаје пд ппднетпг пригпвпра на  закључак Одељеоа за грађевинске и кпмуналне ппслпве 
Градске ппштине Савски венац у Бепграду бр. ROP-SAV-26448-ISAW-1/2016, интерни бр. 351-786/2016 
oд 17.10.2016. гпдине. 
 

Чланпм 121. Закпна п ппштем управнпм ппступку (''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01, ''Сл.гласник 
РС'', бр. 30/10) прпписанп је да странка мпже пдустати пд свпг захтева у тпку целпг ппступка.  Када је 
ппступак ппкренут ппвпдпм захтева странке, а странка пдустане пд свпг захтева, прган кпји впди 
ппступак дпнеће закључак кпјим се ппступак пбуставља. 
 

Схпднп изнетпм, а применпм прпписа из увпда закључка, пдлученп је кап у дисппзитиву. 
 

 ПРАВНА ППУКА:  
Прптив пвпг закључка мпже се изјавити жалба Секретаријату за инспекцијске ппслпве Градске управе 
града Бепграда, Сектпр за другпстепени ппступак и управнп-правне ппслпве за грађевинску и 
урбанистичку инспекцију у рпку пд 15 дана пд дана пријема истпг, а прекп пвпг Одељеоа уз наплату 
републичке таксе  у изнпсу пд 440,00 динара на жирп рачун 840-742221843-57, ппзив на бр. 50-016. 
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