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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД БЕПГРАД 
ГРАДСКА ППШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ 
Пдељеое за грађевинске  
и кпмуналне ппслпве 
ROP-SAV-315-ISAW-2/2017 
интерни бр. 351-66/2017 
03.02.2017. гпдине 
Бепград, Кнеза Милпша бр. 69 

 
 
 
 
Одељеое за грађевинске и кпмуналне ппслпве Градске ппщтине Савски венац у Бепграду, 
ппступајући пп захтеву Градске ппщтине Савски венац, ул. Кнеза Милпща бр. 69, за издаваое 
рещеоа кпјим се пдпбрава инвестиципнп пдржаваое крпва ппслпвне зграде у ул. Кнеза 
Милпща бр. 47 у Бепграду, на катастарскпј парцели 979/1 КО Савски венац, на пснпву шл. 8ђ. и 
шл. 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), шл. 29. 
Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским путем („Сл. гласник 
РС“ бр.113/2015 и 96/2016), шл. 42.-48. Правилника п садржини, нашину и ппступку израде и 
нашин врщеоа кпнтрпле технишке дпкументације према класи и намени пбјеката („Сл. гласник 
РС", бр. 77/2015 и 96/2016), шл. 17. и 192. Закпна п ппщтем управнпм ппступку („Сл.лист СРЈ“, 
бр.33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“ бр.30/10) дпнпси 
 
   
                  

Р Е Ш Е О Е 
 

 
 
ПДПБРАВА СЕ инвеститпру граду Бепграду, а за пптребе кприсника, Градске ппщтине Савски 
венац, ул.Кнеза Милпща бр.69 у Бепграду, извпђеое радпва на инвестиципнпм пдржаваоу 
крпва ппслпвне зграде у ул. Кнеза Милпща бр. 47 у Бепграду, на катастарскпј парцели 979/1 
КО Савски венац, кпји радпви се састпје у замени делпва пщтећенпг крпвнпг ппкриваша и 
делпва пщтећене крпвне кпнструкције, у свему кап ппстпјеће, без ппвећаоа висине слемена, 
без израде надзидка и без прпмене нагиба крпвних равни,  пбијаоу пщтећенпг малтера са 
димоака и ппнпвнпм малтерисаоу, замени пщтећених вертикалних и хпризпнталних плука, у 
свему према технишкпм ппису и пппису радпва кпји је пверен и пптписан пд стране Миленка 
Мрвића, дипл.инг.грађ. лиценца бр. 411 6079 04 и кпји је саставни деп рещеоа. 
 
Саставни деп пвпг рещеоа је технишки ппис и пппис радпва на инвестиципнпм пдржаваоу 
крпва ппслпвне зграде у ул. Кнеза Милпща бр. 47 у Бепграду, на катастарскпј парцели 979/1 
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КО Савски венац, кпји је израђен, пверен и пптписан пд стране Миленка Мрвића, 
дипл.инг.грађ. лиценца бр. 411 6079 04. 
 
Предрашунска вреднпст радпва изнпси 3 106 186,56 динара. 
 
ПБАВЕЗУЈУ СЕ инвеститпри да се приликпм извпђеоа радпва у свему придржава технишке 
дпкументације кпја је саставни деп пвпг рещеоа, важећих закпнских прпписа, правила 
грађеоа, нпрматива и стандарда шија је примена пбавезна при извпђеоу пве врсте радпва. 
 
Инвеститпр је дужан да најкасније псам дана пре ппшетка извпђеоа радпва ппднесе Одељеоу 
за грађевинске и кпмуналне ппслпве Градске ппщтине Савски венац у Бепграду пријаву 
радпва, изјаву инвеститпра п датуму ппшетка и рпку заврщетка извпђеоа радпва. 
 
Рпк за заврщетак радпва из ст. 1 дисппзитива пвпг рещеоа ппшиое да теше пд дана 
ппднпщеоа пријаве. 
 
 

П б р а з л п ж е о е 
 
 
 
Одељеоу за грађевинске и кпмуналне ппслпве Градске ппщтине Савски венац у Бепграду, 
ппднела је Градска ппщтина Савски венац, захтев прекп Централнпг инфпрмаципнпг система 
Агенције за привредне регистре РС, евидентиран ппд ROP-SAV-315-ISAW-2/2017, заведен на 
писарници пвпг пргана дана 30.01.2017. гпдине ппд бр. 351-66/2017, за издаваое рещеоа 
кпјим се пдпбрава инвестиципнп пдржаваое крпва ппслпвне зграде у ул. Кнеза Милпща бр. 47 
у Бепграду, на катастарскпј парцели 979/1 КО Савски венац. 
 
Уз захтев је прилпжена следећа дпкументација:  
 
Технишки ппис и пппис радпва кпји је пверен и пптписан пд стране Миленка Мрвића 
дипл.инг.арх. лиценца бр. 411 6079 04, сагласнпст Завпда за защтиту сппменика културе града 
Бепграда брпј Р 5085/16 пд 21.12.2016 гпд., дппис Републишке дирекције за импвину 
Републике Србије 04 бр. 351-5/2017 пд 20.01.2017. гпд. и Сагласнпст Градске управе града 
Бепграда, Секретаријат за импвинске и правне ппслпве XXI-08-463-1219/2015 пд 21.12.2016. 
гпд.  
 
Ппступајући пп ппднетпм захтеву утврђенп је следеће шиоенишнп стаое: 
 
Увидпм у извещтај струшнпг лица пвпг Одељеоа бр. 351-66/2017 пд 03.02.2017. гпдине, 
утврђенп је да је струшнп лице пвпг Одељеоа на пснпву увида у прилпжену технишку 
дпкументацију дпстављену уз захтев за инвестиципнп пдржаваое крпва ппслпвне зграде у ул. 
Кнеза Милпща бр. 47 у Бепграду, на катастарскпј парцели 979/1 КО Савски венац, утврдилп да 
се предвиђени радпви из Технишкпг пписа и ппписа радпва, кап и из предмера и прерашуна 
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радпва кпји је пверен и пптписан пд стране Миленка Мрвића, дипл.инг.грађ. лиценца бр. 411 
6079 04, пднпсе на радпве на инвестиципнпм пдржаваоу, пднпснп на радпве за кпје се издаје 
рещеое у складу са шл.145. Закпна п планираоу и изградои („Сл. гласник РС“ бр. 
72/09......98/13-пдлука УС, 132/14 И 145/14).  
 
Увидпм у извпд из листа неппкретнпсти брпј 1457 Републишкпг гепдетскпг завпда, Службе за 
катастар неппкретнпсти Савски венац, издат ппд бр. 952-2406/16 пд 16.12.2016. гпдине, 
утврђенп је да је на кат. парцели 979/1 КО Савски венац уписана ппслпвна зграда за кпју није 
утврђена делатнпст у Кнеза Милпща бр. 47 у Бепграду у државнпј свпјини РС, кприсника 
Опщтине Савски венац и да је дана 22.07.2016.гпдине Републишка дирекција за импвину РС 
издала Пптврду бр.954-5128/2014-02 ради уписа права јавне свпјине града Бепграда на 
предметним неппкретнпстима у јавну коигу п евиденцији неппкретнпсти и правима на оима.  
 
Увидпм у Сагласнпст Градске управе града Бепграда, Секретаријат за импвинске и правне 
ппслпве бр. XXI-08-463-1219/2015 пд 21.12.2016. гпд., утврђенп је да је исти сагласан са 
извпђеоем предметних радпва на пбјекту Градске ппщтине Савски венац у ул. Кнеза Милпща 
бр. 47. 
 
Увидпм у Сагласнпст Завпда за защтиту сппменика културе града Бепграда брпј Р 5085/16 пд 
21.12.2016 гпд., утврђенп је да је исти сагласан са предметним радпвима.  
 
Одредбпм шлана 145. став. 2. 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) прпписанп је да се рещеое п пдпбреоу издаје инвеститпру  кпји има 
пдгпварајуће правп у складу са шланпм 135. пвпг закпна, кпји дпстави идејни прпјекат у складу 
са ппдзакпнским актпм кпјим се уређује садржина технишке дпкументације према класи 
пбјекта пднпснп технишки ппис и пппис радпва за извпђеое радпва на инвестиципнпм 
пдржаваоу, пднпснп уклаоаоу препрека за кретаое пспба са инвалидитетпм, а уредип је 
пднпсе са јединицпм лпкалне сампуправе у ппгледу дппринпса за уређиваое грађевинскпг 
земљищта и платип пдгпварајућу административну таксу.  
 
У складу са шл. 148. Закпна п планираоу и изградои (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 24/11..,50/13 
Одлука УС, 132/14 и 145/14) инвеститпр су у пбавези да најкасније псам дана пре ппшетка 
извпђеоа радпва ппднесу пвпм Одељеоу пријаву радпва у складу са закпнпм, изјаву 
инвеститпра п датуму ппшетка и рпку заврщетка извпђеоа радпва. 
 
У складу са шл. 27 став 1 ташка 5 Одлуке п накнадама за ппслпве регистрације и друге услуге 
кпје пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС", бр. 119/2013, 138/2014, 45/2015 и 
106/2015) наплаћена је накнада за Централну евиденцију, а према тарифнпм бр. 1. и 165. 
Закпна п републишким 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), наплаћене су таксе за 
ппднпщеое захтева и издаваое рещеоа. 
 



4 
 

ППУКА П ПРАВНПМ СРЕДСТВУ: Прптив пвпг рещеоа мпже се изјавити жалба Секретаријату за 
инспекцијске ппслпве, Сектпр за другпстепени ппступак и управнп-правне ппслпве за 
грађевинску и урбанистишку инспекцију Градске управе града Бепграда, у рпку пд 8 (псам) дана 
пд дана пријема пвпг рещеоа, а прекп Централнпг инфпрмаципнпг система Aгенције за  
привредне регистре РС, уз наплату републишке административне таксе у изнпсу пд 440,00 
динара на рашун бр. 840-742221843-57, ппзив на брпј: 50-016, прималац бучет Републике 
Србије. 
 
 
 
Дпставити: 
-инвеститпру                                                                                                      НАЧЕЛНИК ПДЕЉЕОА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
-Грађевинскпј инспекцији ГО Савски венац 
-у евиденцију,у збирке исправа.                                                                       Дејан Фурјанпвић 
                                                                                                                                 
Обрадиле: 
Маја Зешевић, дипл.правник 
Таоа Вујашић, инг.грађ. 
 


