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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ 
Одељеое за грађевинске  
и кпмуналне ппслпве 
ROP-SAV-31158-ISAW-1/2016 
Брпј:351-946/2016 
28.11.2016. гпдине 
Бепград, Кнеза Милпша бр. 69 
 

 

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

поступајући по захтеву Градске општине Савски венац са седиштем у Београду, ул. Кнеза 

Милоша бр.69, уложен преко Општинског јавног правобранилаштва, за издавање решења којим 

се одобрава извођење радова на инвестиционом одржавања – замени постојећег котла у објекату 

у ул. Кнеза Милоша бр.99, на кат.парцели 1440/4 КО Савски венац, на основу чл. 145. Закона о 

планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09...и 145/14), чл. 29. став 6. Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ 

бр.113/2015), чл.17 и 192. Закона о општем управном поступку (''Сл. лист СРЈ'', бр. 33/97 и 

„Сл.гласник РС“ бр.30/10), доноси   

                                 

    Р Е Ш Е Њ Е 

 

ОДБИЈА СЕ захтев Градске општине Савски венац са седиштем у Београду, ул. Кнеза Милоша 

бр.69, за издавање решења којим се одобрава извођење радова на инвестиционом одржавања – 

замени постојећег котла у објекату у ул. Кнеза Милоша бр.99 у Београду, на кат.парцели 1440/4 

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, 

обратило се Правобранилаштво ГО Савски венац, као законски заступник ГО Савски венац у 

Београду, захтевом преко Централног информационог система Агенције за привредне регистре РС 

евидентиран под ROP-SAV-31158-ISAW-1/2016, заведен на писарници овог органа управе дана 

21.11.2016. године под бр. 351-946/2016 , за издавање решења којим се одобрава извођење радова 

на инвестиционом одржавања – замени постојећег котла у објекату у ул. Кнеза Милоша бр.99 у 

Београду, на кат.парцели 1440/4 КО Савски венац. 

 

Уз захтев је приложена следећа документација: пуномоћје за подношење захтева, копија плана, 

Препис листа непокретности за кат.парцелу 1440/4 КО Савски венац и Предмер и предрачун 

радова, урађен и оверен од стране Мирка Курјачког,дипл.инж.машинства, Лиценца бр.330 3918 03.  

 

Одредбом члана 145. став. 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09...и 

145/14), 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 
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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.  

 

Одредбом члана 29. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Сл. гласник РС“ бр.113/2015), прописано је да по пријему захтева за 

издавање решења из члана 145. Закона, надлежни орган проверава испуњеност формалних услова 

за поступање по том захтеву односно проверава да ли је: надлежан за издавање решења за које је 

поднет захтев, подносилац захтева лице које може бити инвеститор те врсте радова у складу са 

Законом, захтев поднет у прописаној форми и да ли захтев односно идејни пројекат поднет уз 

захтев садржи све прописане податке, за извођење предметних радова потребно прибављање 

локацијских услова и уколико јесте да ли је инвеститор претходно прибавио локацијске услове, 

приложена сва документација прописана Законом и подзаконским актима донетим на основу 

Закона, уз захтев приложен доказ о уплати прописане накнаде односно таксе. Ставом 2. истог 

члана прописано је да надлежни орган проверава  усклађеност захтева са планским документом, 

односно сепаратом, усклађеност захтева са локацијским условима, у случају извођења радова за 

које је потребно прибавити услове за пројектовање и прикључење од стране имаоца јавних 

овлашћења, а ставом 3. да проверава постојање одговарајућег права на земљишту, односно 

објекту, сходном применом одредбе која се односи на прибављање листа непокретности у 

поступку издавања грађевинске дозволе из чл.19 Правилника. 

 

Ставом 6. истог члана прописано је да кад надлежни орган, увидом у достављену документацију, 

утврди да нису испуњени услови из става 3.истог члана, доноси се решење којим се одбија захтев, 

у року од од осам дана од дана подношења захтева.  

 

Овај Орган управе је у поступку спровођења обједињене процедуре у складу са напред наведеним 

одредбама Правилника, прибавио препис листа непокретности бр.194 издат од стране РГЗ-а, 

Служба за катастар непокретности Савски венац бр. 952-04-130/16 од 23.11.2016.године, увидом у 

који је утврђено да се на кат.парцели 1440/4 КО Савски венац налази непокретност у јавној 

својини, евидентиране под бр.1, 2 и 3, на којем је као власник уписан град Београда, са правом 

коришћења општине Савски венац. 

 

Поступајући у складу са напред наведеним чланом Правилника, а на основу увида у поднети 

захтев и приложену документацију, овај Орган је  утврдио следеће чињенично стање: 

 

- потребно је предметни захтев допунити техничким описом и пописом радова 

- потребно је доставити сагласност Секретаријата за имовинске и правне послове 

града Београда, сходно одрдбама чл.14. Одлуке о начину поступања са 

непокретностима које су у јавној својини града Београда одн. на којима град 

Београда има посебна својинска овлашћења, будући да је на предметном објекту 

као власник уписан град Београда, а општина као корисник истог. 

  

Поменута документација мора бити достављена у свему у складу са са Правилником о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. Гласник РС“ бр. 

113/2015), Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле 

техничке документације према класи и намени објеката („Сл. Гласник РС“ бр. 23/2015 и 
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77/2015), Упутством-формати електронских докумената и њихово достављање у ЦЕОП-у из 

априла 2016.год., које представља упутство за креирање докумената који се размењују у 

оквиру Централне евиденције обједињене процедуре (ЦЕОП) до усвајања закона о 

електронском пословању, као и са Правилником о начину размене докумената и поднесака 

електронским путем и форми у којој се достављају акта у вези са обједињеном процедуром 

("Службени гласник РС", бр. 113/15). 

 

С обзиром на напред наведено, у смислу чл.145. став 2. Закона о планирању и изграњи, а у вези 

са чл.135. став 2. истог Закона, 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 440,00 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. 


