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

поступајући по захтеву „Трећа петолетка“ доо са седиштем у Београду, ул.Жоржа Клеменсоа 

бр.19 и Младеновић Радмиле из Београда, ул. Владимира Гаћиновића бр.8, уложен преко 

пуномоћника Гојковић Зорана из Београда, ул. Кронштатска бр.8, за издавање решења којим се 

одобрава извођење радова на изградњи ограде на кат.парцели 20770/1 КО Савски венац у ул. 

Владимира Гаћиновића бр.8 у Београду, на основу чл. 145. Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС“ бр. 72/09...и 145/14), чл. 29. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр.113/2015 и 96/2016), чл.136. и 

141. Закона о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“ бр.18/2016), доноси   

                                 

               Р Е Ш Е Њ Е 

 

ОДБИЈА СЕ захтев „Трећа петолетка“ доо са седиштем у Београду, ул.Жоржа Клеменсоа 

бр.19 и Младеновић Радмиле из Београда, ул. Владимира Гаћиновића бр.8, којим се одобрава 

извођење радова на изградњи ограде на кат.парцели 20770/1 КО Савски венац у ул. Владимира 

Гаћиновића бр.8 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, 

обратили су се „Трећа петолетка“ доо са седиштем у Београду, ул.Жоржа Клеменсоа бр.19 и 

Младеновић Радмила из Београда, ул. Владимира Гаћиновића бр.8, захтевом преко Централног 

информационог система Агенције за привредне регистре РС, евидентиран под ROP-SAV-33957-

ISAWHA-2/2017, за издавање решења којим се одобрава извођење радова описаних у диспозитиву 

овог решења. 

 

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, пуномоћје за заступање, Идејни пројекат, Протокол регулације, катастарско-

топографски план, Информацију о локацији IX-10 бр. 350.1-5322/2017 од 20.10.2017.године . 
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Чланом 145. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09.....98/13-

одлука УС, 132/14 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 уређење 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 и 96/2016), прописано је да по пријему захтева 

за издавање решења из чл. 145.Закона, надлежни орган проверава испњеност формалних услова за 

поступање по том зхтеву однсно прверава да ли је надлежан за издавање решења за које је поднео 

захтев, да ли је 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, да ли је за извођење предметних радова потребно 

прибављање локацијских услова и уколико јесте да ли је инвеститор претходно прибавио 

локацијске услове, да ли је приложена сва документација прописана Законом и подзаконским 

актима донетим на основу Закона и уз захтев приложен доказ о уплати накнаде односно таксе.   

  

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

инвеститора, овај Орган је сходно одредбама чл.29.став 3. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр.113/2015 и 96/2016), прибавио 

Препис листа непокретности бр.5094, издат од РГЗ, Служба за катастар непокретности Савски 

венац под бр.952-5-155/2017 од 13.11.2017.године, увидом у који је утврђено да су у Б-Листу као 

носиоци права на кат.парцели 20770/1 КО Савски венац уписани подносиоци захтева, али са 

правом коришћења земљишта у државној одн. јавној својини, на којој је као власник уписана 

Република Србија. Из напред наведених разлога потребно је да се изврши конверзија права 

коришћења земљишта у право својине, како би се подносиоци захтева декларисали као власници 

на земљишту и самим тим имали својство инвеститора у овој управној ствари, након чега ће овај 

Орган донети решење по предметном захтеву. 

  

Дакле, како је утврђено да подносиоци захтева немају уписано право својине на предметној 

кат.парцели, већ је иста у државној, одн. јавној својини на којој подносиоци захтева имају само 

право коришћења и да је чланом 29. став 3. Правилника прописано да ако надлежни орган утврди 

да подносилац захтева нема одговарајуће право из чл.19 истог Правилника захтев  ће одбити 

решењем, овај Орган констатује да нема услова за доношење решења којим би се подносиоцу 

захтева одобрили тражени радови.  
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С обзиром на напред утврђено и наведено, то је у смислу чл.145. Закона о планирању и изграњи, 

овај Орган управе донео одлуку 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 460,00 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 

Обрадиле: 

Мaja Зечевић, дипл.правник 

Тања Вујачић,диа  


