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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ 
Одељење за грађевинске  
и комуналне послове 
ROP-SAV-4814-CPA-1/2017 
бр. 351-179/2017 
13.03.2017. године 
Београд, Кнеза Милоша бр. 69 
 
 
 
Одељење за грађевинске и комуналне послове Градске општине Савски венац у Београду, поступајући по 
захтеву инвеститора  „GE-LOIK“ д.о.о Београд-Инђија, ул. Војводе Степе бр. 6-8, матични број 20209259, поднет 
преко пуномоћника Милана Кривачевића из Новог Београда, за издавање решења о промени инвеститора у ул. 
Палацкова бр. 8-а у Београду на к.п. 20873/1 КО Савски венац, на основу чл.141 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 и 96/2016), 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 инвеститора  „GE-LOIK“ д.о.о Београд-Инђија, ул. Војводе Степе бр. 6-8, матични број 
20209259, за издавање решења о промени инвеститора Одељења за комунално-стамбене, имовинско-правне и 
грађевинске послове бр. 351-908/97 од 03.12.1997. год., за реконструкцију и адаптацију приземног стамбеног 
објекта у ул. Палацкова бр. 8-а, на к.п.873/1, КОБ-7, којим радовима се од једнособног стана Р=39,75 м2 са 
тремом Р=13,00 м2 и припадајућим оставама укупне Р=43,05 м2, формира приземни стамбени објекат који се 
састоји од једног двособног стана укупне Р=85,40 м2 са терасом Р=8,40 м2, 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 поднео је захтев 
инвеститор „GE-LOIK“ д.о.о Београд-Инђија, ул. Војводе Степе бр. 6-8, матични број 20209259 за издавање 
решења о промени инвеститора Одељења за комунално-стамбене, имовинско-правне и грађевинске послове 
бр. 351-908/97 од 03.12.1997. год., за реконструкцију и адаптацију приземног стамбеног објекта у ул. Палацкова 
бр. 8-а, на к.п.873/1, КОБ-7, којим радовима се од једнособног стана Р=39,75 м2 са тремом Р=13,00 м2 и 
припадајућим оставама укупне Р=43,05 м2, формира приземни стамбени објекат који се састоји од једног 
двособног стана укупне Р=85,40 м2 са терасом Р=8,40 м2, преко Централног информационог система Агенције 
за привредне регистре РС евидентиран под ROP-SAV-4814-CPA-1/2017, заведен на писарници овог органа 
управе дана 03.03.2017. године под бр. 351-179/2017. 
 
Уз захтев је приложена следећа документација: Доказ о уплаћеној накнади за услуге Централне евиденције 
обједињене процедуретакса за издавање решења и такса за подношење захтева, Уговор о купопродаји између 
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Вајагић Јованке, као продавца и Мијуцић Александра, као купца, оверен пред Другим општинским судом у 
Београду под Ов.бр. 2549/2002 од 27.06.2002. године, Анекс уговора о купопродаји између Вајагић Јованке, као 
продавца и Мијуцић Александра, као купца, оверен пред Првим основним судом у Београду под Ов.I бр. 
26033/2013 од 19.02.2013. године, Уговор о замени непокретности између Мујацић Александра и Привредног 
друштва „GE-LOIK“ д.о.о Београд-Инђија, оверен код јавног бележника Миодрага Глишића под ОПУ: 1054/2016 
од 30.12.2016. године, решење Одељења за комунално-стамбене, имовинско-правне и грађевинске послове бр. 
351-908/97 од 03.12.1997. год., решење Одељења за комунално-стамбене, имовинско-правне и грађевинске 
послове бр. 351-908/97 од 04.02.1998. год., овлашћење за заступање. 
 
Одредбом члана 25. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
(„Сл. гласник РС“ бр.113/2015 и 96/2016), прописано је да на проверу испуњености услова за поступање по 
захтеву за измену решења о грађевинској дозволи, сходно се примењују одредбе овог правилника које се 
односе на издавање грађевинске дозволе. 
 
Одредбом члана 20. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. 
гласник РС“ бр.113/2015 и 96/2016), прописано је да надлежни орган утврђује постојање одговарајућег права на 
земљишту, односно објекту, у складу са Законом. 
 
Чланом 135. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09.....98/13-одлука УС, 
132/14 и 145/14), прописано је да се грађевинска дозвола издаје инвеститору који уз захтев за издавање 
грађевинске дозволе достави пројекат за грађевинску дозволу, има одговарајуће право на земљишту или 
објекту и који је доставио доказе прописане подзаконским актом којим се ближе уређује садржина и начин 
издавања грађевинске дозволе и платио одговарајуће административне таксе. Саставни део захтева је и извод 
из пројекта за издавање грађевинске дозволе потписан и оверен печатом личне лиценце од стране главног 
пројектанта. 
 
Одредбом члана 141 став 1 и 2 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09.....98/13-
одлука УС, 132/14 и 145/14), прописано је да: Ако се након правноснажности решења о грађевинској дозволи 
промени инвеститор, нови инвеститор је дужан да у року од 15 дана од дана настанка промене, поднесе органу 
који је издао грађевинску дозволу захтев за измену решења о грађевинској дозволи, као и да се уз захтев из 
става 1. овог члана прилаже  доказ о праву својине, односно другом праву на земљишту ради изградње 
објекта, односно доказ о праву својине на објекту ради реконструкције објекта и други правни основ стицања 
права својине на објекту у изградњи.  
 
Након што је утврђено да су испуњени формални услови за даље поступање по захтеву инвеститора, овај Орган 
је сходно одредбама чл. 16.став 3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем („Сл. гласник РС“ бр.113/2015 и 96/2016), прибавио Извода из листа непокретности бр. 2271, издат од 
РГЗ, Служба за катастар непокретности Савски венац под бр. 952-5-25/2017 од 09.03.2017.године, увидом у који 
је утврђено да се на кат.парцели 20873/1 КО Савски венац налази објекат - остале зграде (објекат бр. 2), 
спратности П+1+Пк, у ул. Палацкова бр. 8 а, уписан као објекат изграђен без одобрења за градњу. Увидом у Б 
лист – подаци о носиоцу права на земљишту утврђено је да је кат.парцела 20873/1 у државној својини 
Републике Србије. 
 
Сходно наведеном овај орган управе утврдио је да подносилац захтева није у року од 15 дана од дана настанка 
промене, поднео захтев органу који је издао грађевинску дозволу а у складу са чланом 141 став 1. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09.....98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), имајући у виду 
да је Уговор о замени непокретности између Мујацић Александра и Привредног друштва „GE-LOIK“ д.о.о 
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Београд-Инђија, оверен код јавног бележника Миодрага Глишића под ОПУ: 1054/2016 од 30.12.2016. године , а 
да је предметни захтев поднет овом Одељењу дана 03.03.2017. године. 

 
Имајући у виду наведено овај орган управе је увидом у документацију приложену уз захтев, утврдио да 
подносилац захтева нема доказ о одговарајућем праву на земљишту, нити је то право уписано у јавној књизи 
односно није успостављено законом, као и да предметни захтев није поднет у року од 15 дана од дана настанка 
промене, органу који је издао грађевинску дозволу, те да из наведених разлога нема услова за издавање 
решења о промени инвеститора из решења Одељења за комунално-стамбене, имовинско-правне и 
грађевинске послове бр. 351-908/97 од 03.12.1997. год., за реконструкцију и адаптацију приземног стамбеног 
објекта у ул. Палацкова бр. 8-а, на к.п.873/1, КОБ-7, те је одлучено као у диспозитиву. 
 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Секретаријату за инспекцијске 
послове, Сектор за другостепени поступак и управно-правне послове за грађевинску и урбанистичку инспекцију 
Градске управе града Београда а преко Централног информационог система Aгенције за привредне регистре 
РС, у року од 8 (осам) 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.                          
 
                           
                                                                                                                                               НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 
 
                                                                                                                                                 Дејан Фурјановић 
Доставити:                                                                                                                                                                                
-пуномоћнику 
 -у евиденцију.                                                                                                  
                                                                                                                                 
Обрадиле: 
Ивана Ђековић, дипл.правник 
Тања Вујачић, инг.грађ. 


