
1 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ 
Одељеое за грађевинске  
и кпмуналне ппслпве 
ROP-SAV-32815-ISAWНА-2/2016 
Брпј:351-1074/2016 
23.12.2016. гпдине 
Бепград, Кнеза Милпша бр. 69 
 

 

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

поступајући по захтеву Љиљане Кнежевић из Беогарада, ул. Манасијева бр.1, уложен преко 

пуномоћника Стевена Штетића из Београда, ул. Мића Радаковић бр.4, за издавање решења којим 

се одобрава извођење радова на уградњи унутрашње гасне инсталације на стану бр.4, у ул. 

Манасијева бр.1, на кат.парцели 10688/1 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 Љиљане Кнежевић из Беогарада, ул. Манасијева бр.1, за издавање решења 

којим се одобрава извођење радова на уградњи унутрашње гасне инсталације на стану бр.4, у ул. 

Манасијева бр.1, на кат.парцели 10688/1 КО Савски венац у Београду, 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, 

обратила се Љиљана Кнежевић из Беогарада, преко пуномоћника Стевена Штетића из Београда, 

захтевом преко Централног информационог система Агенције за привредне регистре РС 

евидентиран под ROP-SAV-32815-ISAWНА-2/2016, заведен на писарници овог органа управе дана 

19.12.2016. године под бр. 351-1074/2016, за издавање решења којим се одобрава извођење радова 

на уградњи унутрашње гасне инсталације на стану бр. 4, у ул. Манасијева бр.1, на кат.парцели 

10688/1 КО Савски венац у Београду. 

 

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

евиденције обједињене процедуре, доказ о уплаћеној накнади за подношење захтева и за издавање 

решења из чл.145. Закона о планирању и изградњи, пуномоћје за подношење захтева,  Решење ЈП 

“Србијагас“ Нови Сад бр.16-2/7 од 01.02.2016.године, Потврда о прикључењу објекта од 

10.06.2016.године бр.02-06/13358, Уговор са ЈП “Србијагас“ Нови Сад о изградњи кућног гасног 

прикључка и КМРС за предметни објекат бр. 16-3/7 закључен дана 03.02.2016.године, копија 

плана парцеле, Препис листа непокретности за кат.парцелу 20520 КО Савски венац и Идејни 

пројекат са главном свеском израђен од „Technical solution“ doo са седиштем у Новом Саду, 
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ул.Темеринска бр.57, оверена од стране главног пројектанта Стевана Штетича, дипл.инж.маш., 

Лиценца бр.330 Н101 09.  

 

Након што је утврђено да су испуњени формални услови за даље поступање по захтеву 

инвеститора, овај Орган је сходно одредбама чл.19.став 1. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр.113/2015), прибавио копију 

плана парцеле и Препис листа непокретности бр.1526, издат од РГЗ, Служба за катастар 

непокретности Савски венац под бр.952-04-158/2016 од 23.12.2016.године, увидом у који је 

утврђено да се на кат.парцели 10688/1 КО Савски венац налази вишестамбена зграда за 

колективно становање спратности П+2  и да је као посебан део предметне зграде у В листу 2.део 

уписан двособни стан бр.4, површине 59м2, у приватној својини Кнежевић Љиљане, подносиоца 

захтева. 

 

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 

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 135. истог Закона прописано је да се као одговарајуће право на 

земљишту сматра право својине, право закупа на грађевинском земљишту у јавној својини, као и 

друга права прописана законом. 

 

Чл.17. став 3. Закона одржавању стамбених зграда („Службени гласник РС“ бр.44/95...88/2011), 

прописано је да Скупштина одн. Савет зграде сагласношћу својих чланова којима припада више 

од половине укупне површине станова и других посебних делова зграде, доноси одлуке које се 

односе на инвестиционо одржавање зграде.  

 

Увидом у достављен документацију констатује се да није достављена горе назначена сагласност за 

извођење предметних радова,  оверене печатом Савета зграде и потписане од стране председника 

Савета зграде, из којих разлога је утврђено да није испуњен услов прописан чл.17.став 3. Закона о 

одржевању стамбених зграда, будући да исте не представљају сагласност прибављену од чланова 

Савета зграде којима припада више од половине укупне површине станова и других посебних 

делова зграде. Такође је утврђено да постоји грешка у поднетом захтеву везано за број кат.парцеле 

на којој се објекат налази и коју је потребно исправити. 

 

Одредбом члана 20. 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, 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 решење којим се одбија захтев, у року од од осам 

дана од дана подношења захтева.  
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Овај Орган управе је у поступку спровођења обједињене процедуре у складу са напред наведеним 

одредбама Правилника, након што је прибавио препис листа непокретности бр.1526 издат од 

стране РГЗ-а, Служба за катастар непокретности Савски венац бр. 952-04-158/16 од 

23.12.2016.године,  на основу увида у исти, утврдио да достављану документацију треба допунити 

сагласношћу за извођење предметних радова, прибављену од власника посебних делова зграде као  

чланова Савета зграде којима припада више од половине укупне површине станова и других 

посебних делова зграде,  оверену печатом Савета зграде и потписану од стране председника 

Савета зграде, сходно одедбама чл.17. став 3. Закона одржавању стамбених зграда („Службени 

гласник РС“ бр.44/95...88/2011).  

 

С обзиром на напред утврђено и 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. 


