


УВОДНА РЕЧ

Поштовани суграђани,

пред вама се налази прво издање „Приручника за скупштине зграда” у издању Градске 
општине Савски венац. Намера општине је да овом књигом пружи пуну подршку првенствено 
председницима скупштина зграда, али и свим осталим станарима, у организацији и правилном 
раду скупштине зграде, односно код свих важних питања која се тичу одржавања ваших зграда 
и заједничком животу станара у њима.

У великом граду као што је наш Београд скупштине зграде суштински представљају први ниво 
локалне самоуправе. Зато је сарадња са скупштинама зграда један од приоритета општине 
Савски венац.

Уређен простор који човека дочека чим изађе из свог стана и, што је још важније, уверење да је 
кроз заједничку акцију са  комшијама итекако могуће побољшати околину - стварају код наших 
суграђана свест о томе да су општина и град такође наша заједничка кућа коју само упућени 
једни на друге можемо учинити још лепшом.

Непроцењив допринос у овој мисији дају председници скупштина зграда који волонтерски 
раде тежак и одговоран посао, нажалост, понекад и без помоћи својих суседа. Општина Савски 
венац препознаје значај тог рада и стога ова књига треба да им олакша рад и послужи им као 
квалитетна подршка у процесу сталног унапређивања помоћи коју ћемо пружати скупштинама 
зграда. Тај однос општине и грађана, формализован кроз сарадњу са скупштинама зграда, 
представља наше трајно опредељење и стратешки циљ.

Ова књига је дело запослених у Градској општини Савски венац. Надамо се да је ово још један 
успешан корак на досадашњем путу сарадње грађана и општине. Намера нам је и да у наредном 
периоду прикупимо сва ваша искуства у раду скупштина зграда, и квалитетне предлоге, како 
би смо их кроз нова проширена издања овог Приручника даље представили читавом Савском 
венцу као добре примере наших заједничких напора.

 
Са поштовањем,

Душан Динчић,
начелник управе ГО Савски венац
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Како се врши
правилно 
конституисање
скупштине зграде
и зашто је то
важно
за станаре?

Имовинско-правни
послови



5



6

• Стамбена зграда има својство правног лица у правним пословима који се односе на 
одржавање и коришћење стамбене зграде. Стамбена зграда има рачун и печат. 

• У стамбеној згради образује се скупштина зграде коју чине сви власници станова и других 
посебних делова зграде.

• Скупштина зграде може се образовати и за део зграде који чини грађевинску и 
функционалну целину (ламела, улаз и сл.).

• Скупштина зграде се може образовати ако је присутно више од половине власника 
станова или других посебних делова зграде, односно њихових представника, који као 
етажни власници имају заједничку својину на заједничким деловима зграде о чијем 
одржавању сами одлучују.

• У стамбеној згради, односно делу зграде (ламела, улаз и сл.) са десет и мање власника 
станова односно других посебних делова зграде уместо скупштине зграде образује се 
савет зграде који чине сви власници станова односно других посебних делова зграде. 

• Уколико власник стана из оправданих разлога не може да присуствује на конститутивној 
скупштини, може овластити друго лице.

• Ако власник стана, односно другог посебног дела зграде, на две узастопне седнице за 
конституисање скупштине зграде не одреди свог представника у скупштини зграде, 
својство члана скупштине зграде има носилац станарског права, односно закупац стана 
или другог посебног дела зграде, са правом одлучивања о извођењу радова на текућем 
одржавању стамбене зграде док власник не одреди представника. 

• Скупштина зграде може из реда својих чланова образовати стална или повремена радна 
тела за обављање стручно-оперативних и административно-техничких послова (одбори, 
комисије и сл.).

• На седници скупштине зграде води се записник који потписује записничар и председник 
скупштине зграде. Записник са конститутивне седнице скупштине зграде треба да 
потпише више од половине власника станова или других посебних делова зграде, како 
би Oдлука о конституисању скупштине зграде и избору председника била пуноважна. 

*одредбе се аналогно примењује на савет зграде. 

Конституисање
скупштине зграде
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• Председник скупштине зграде бира се већином гласова чланова скупштине 
зграде. За председника скупштине зграде може бити биран сваки пословно 
способан власник стана и другог посебног дела зграде.

• Предлог за избор, односно разрешење председника скупштине зграде може 
поднети сваки власник стана и другог посебног дела зграде. Приликом 
формирања скупштине члан скупштине је и супружник власника посебног дела. 

• Мандат председника је 4 године.

• Председник скупштине зграде може бити разрешен дужности и пре истека 
мандата од четири године.

• Пословни простор и гараже, ако представљају посебне делове стамбене зграде, 
улазе у укупан број власника односно чланова скупштине зграде. 

Избор председника
скупштине зграде
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• Скупштина зграде обавља следеће послове:
1) доноси програм одржавања зграде; 
2) одлучује о начину организовања радова на одржавању зграде;
3) доноси одлуке о извођењу радова на одржавању зграде;
4) усваја годишњи извештај о реализацији програма одржавања зграде;
5) утврђује висину и начин обезбеђивања средстава за одржавање 
зграде;
6) одређује услове и начин одржавања реда у згради; 
7) одлучује о осигурању зграде; 
8) уређује начин коришћења заједничких делова зграде; 
9) одлучује о побољшању услова становања у згради и о другим 
питањима у вези са одржавањем и управљањем зградом, у складу са 
законом. 

• Скупштина зграде може пуноважно одлучивати ако је присутно више 
од половине чланова скупштине тако да сваком власнику стана и другог 
посебног дела зграде припада по један глас.

• Скупштина зграде већином гласова присутних чланова скупштине зграде 
доноси одлуке које се односе на текуће одржавање зграде.

• Скупштина зграде, сагласношћу чланова скупштине којима припада 
више од половине укупне површине станова и других посебних делова 
зграде, доноси одлуке које се односе на инвестиционо одржавање 
зграде.

• Сматра се да је гласање обављено и у случају када власници станова 
и других посебних делова у згради дају писмену сагласност, а према 
критеријумима за доношење одлука утврђеним законом.

Одлучивање и овлашћења 
скупштине зграде
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• Одлуке скупштине зграде обавезују све власнике станова и дру-
гих посебних делова зграде. Седницу скупштине зграде сазива 
председник скупштине зграде или било који власник стана.

• Скупштина зграде на погодан начин обавештава чланове 
скупштине зграде о реализованом програму одржавања зграде и 
о трошењу средстава за одржавање.

• Према Уредби о одржавању стамбених зграда скупштина зграде 
доноси одлуку односно програм одржавања зграде, усваја 
годишњи извештај о реализацији програма одржавања зграде, 
одређује услове и начин одржавања реда у згради, одлучује о 
реосигурању зграде, накнади за рад органа управљања зградом 
и другим пословима у вези одржавања и управљања зградом у 
складу са Законом и Уредбом.

• Одржавање стамбених зграда и станова обухвата радове на 
инвестиционом и текућем одржавању заједничких делова 
стамбене зграде и радове на инвестиционом одржавању стана. 
Одржавање обухвата редовно извођење радова на заштити 
зграде, односно њених заједничких и посебних делова, уређаја, 
инсталација и опреме, оправку оштећених и замену дотрајалих 
делова којима се обезбеђује њихова исправност, употребљивост 
и сигурност.

• Радови на одржавању стамбене зграде изводе се на основу одлуке 
скупштине зграде, а средства за одржавање стамбене зграде 
обезбеђују власници станова и других посебних делова зграде.

• Трошкове одржавања стамбене зграде сносе власници станова, 
односно других посебних делова зграде сразмерно учешћу 
површине својих станова, односно других посебних делова зграде 
у површини свих станова и других посебних делова у згради, 
према стварно учињеним трошковима. 

• На име трошкова одржавања за радове текућег одржавања, 
власници станова односно других посебних делова зграде плаћају 
месечно за текући месец износ у висини и у роковима које одреди 
скупштина зграде, на рачун зграде.

• Власници пословних просторија, односно власници станова у 
којима се обавља пословна делатност, плаћају увећане трошкове 
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за одржавање стамбене зграде, у зависности од врсте и утицаја делатности 
којом се баве на увећање трошкова за одржавање.

• Највиши износ трошкова из става 3. овог члана за власнике пословних 
просторија не може бити виши од четвороструког износа трошкова утврђених 
у складу са овим законом, а за власнике станова у којима се обавља пословна 
делатност, од двоструког износа тих трошкова. 

• Председник скупштине зграде: руководи радом скупштине предлаже годишњи 
програм одржавања зграде, стара се о реализацији програма одржавања и 
о томе подноси извештај и врши друге послове за које га овласти скупштина 
зграде. 

• Председник скупштине зграде заступа стамбену зграду у правним пословима 
са трећим лицима, пред органима управе и правосудним органима у вези 
са одржавањем зграде и у оквиру тог овлашћења председник скупштине 
зграде нарочито обавља следеће послове: извршава одлуке скупштине 
зграде, предлаже годишњи програм одржавање зграде и стара се о његовој 
реализацији, подноси извештај скупштини о реализацији програма одржавања 
и о оствареним и утрошеним средствима за одржавање, закључује уговоре у 
име зграде, измирује обавезе у име и за рачун зграде, прима уплате у корист 
зграде, подноси тужбе у име зграде против власника станова и других посебних 
делова зграде који не извршавају своје обавезе, врши и друге послове за које 
га овласти скупштина зграде. 

• Председник скупштине зграде овлашћен је да без претходне одлуке скупштине 
зграде, предузима потребне мере за извршавање радова који се сматрају 
хитним интервенцијама у смислу Уредбе о одржавању стамбених зграда. 

Овлашћења председника 
скупштине зграде
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Регистрација скупштине 
зграде код надлежног органа

• Градска општина Савски венац у складу са чл.162 
Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ”, 
бр. 31/01), води евиденцију скупштина стамбених 
зграда на територији градске општине Савски венац, 
и за евидентиране скупштине издаје уверења о 
формирању скупштине зграде и избору председника.

• Уверење не представља управни акт у смислу 
чл. 6 Закона о управним споровима, па не може 
бити предмет оспоравања у управном поступку и 
оглашавати ништавим у смислу чл. 257 став 1. тачка 
1 Закона о општем управном поступку, нити се у 
жалбеном поступку може заменити одлука донета у 
вишестраначкој ствари у смислу чл. 225 став 1. Закона 
о општем управном поступку. Сходно управно судској 
пракси поступак стављања ван снаге уверења је у 
надлежности суда.

 
• Уз захтев потребно је доставити: 

- Записник са одржане скупштине зграде и избору 
председника  скупштине са потписима више од поло-
вине власника станова или других посебних делова 
зграде, (не старију од 6 месеци). 
- Одлуку о формирању скупштине зграде и избору 
председника (не старију од 6 месеци). 
- Фотокопију личне карте председника скупштине 
зграде и доказ о плаћеној такси.
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• У случају да зграда није уписана у катастар непокрености власници посебних делова зграде 
дужни су да доставе органу управе правни основ по којем су стекли својину на посебном 
делу зграде. (уговор о купопродаји, решење о наслеђивању, правноснажну грађевинску и 
употребну дозволу, итд.)

 
• Записник са одржане скупштине зграде треба да садржи констатацију колико зграда има 

укупно станова и посебних делова зграде, колико чланова присуствује. Председавајући 
констатује да седници присуствују чланови скупштине: (списак са матичним бројевима 
чланова скупштине и потписи присутних власника станова и других посебних делова зграде). 
Уколико  раније изабраном председнику скупштине зграде није истекао мандат од 4 године, 
потребно је донети одлуку о  разрешењу претходног председника скупштине зграде. 
Присутни чланови Скупштине зграде доносе одлуку о конституисању и избору председника 
Скупштине зграде.

• Након конституисања скупштине зграде и избора председника, потребно је да председник 
скупштине зграде поднесе захтев за издавање уверења о конституисању скупштине зграде 
и избору председника скупштине Одељењу за имовинско-правне и стамбене послове.

Формулари

• Формулари су доступни 
преко писарнице или на 
званичном сајту градске 
општине Савски венац: 
www.savskivenac.rs

• Додатне информације 
можете добити преко 
тел. 011/2061-827.



13

       C-1 

Градска Општина Савски венац 

                                                                                                                                                                                          Београд, Кнеза Милоша бр.69 

                                                                                                                                      Одељење за имовинско-правне и стамбене послове 

 

 

 ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О КОНСТИТУИСАЊУ СКУПШТИНЕ (САВЕТА) ЗГРАДЕ 

 

 1.                    ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ       

УЛИЦА И БРОЈ        

 

 

 

   

БРОЈ ЛИЧНЕ КАРТЕ       
              Контат   

телефон:       

2.                  ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ (САВЕТУ) ЗГРАДЕ 

Име председника 

зграде 

 

 

Назив улице 

 

 
Кућни број 

 

 

3.        ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ФОРМИРАЊУ СКУПШТИНЕ                                        

                 ЗГРАДЕ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА 

 

 

1. Захтев за издавање уверења о избору председника скупштине зграде,  

потписан од стране председника 

 

2. Оригинал записника са одржане скупштине зграде на којој је присутно  више 

од половине власника станова,у записнику је потребно констатовати колико 

зграда има укупно станова и колико власника станова је гласало за избор 

председника скупштине зграде 

 

3. Оригинал одлуке о формирању скупштине зграде и избору председника 

скупштине са матичним бројем председника са потписима већине власника 

станова, матичним бројем потписника и ознаком стана 

 

4. Фотокопија личне карте председника скупштине зграде 

 

5. Административна такса, а поводом захтева за издавање  уверења 

 
 

                          
 

 

………………….......    ….………..……………………………. 

Београд, дана: Потпис подносиоца захтева: 
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Градска Општина Савски венац 

                                                                                                                                                                                          Београд, Кнеза Милоша бр.69 

                                                                                                                                Одељење за имовинско-правне и стамбене послове  
 

ЗАПИСНИК СА ЗАСЕДАЊА СКУПШТИНЕ СТАНАРА 

 

Са седнице Скупштине станара (или Савета зграде) зграде у ул...................................., у Београду, 

одржане дана ............. 20....... године, са почетком у ....... часова, у просторијама зграде 

_________________________________________.  

 

Седницу је сазвао и њом председава_________________________- станар-власник стана бр....,  

у ул ............................................................................ 

  

Седница се сазива ради (конституисања) и избора председника Скупштине зграде (или Савета 

зграде) у ул........................ у Београду у складу са чл.12 и чл.15 Закона о одржавању стамбених 

зграде зграде ("Службени гласник РС", бр. 44/95 и 101/05). На почетку седнице председавајући 
констатује да у згради у ул. ............., има укупно ________ станова и посебних делова зграде, 

односно ______ власника станова и посебних делова зграде, а да седници присуствује ____, те да 

су у складу са чл. 12. став 3.  Закона о одржавању стамбених зграда, испуњени услови за  

одржавање седнице и одлучивање, па је седница настављена усвајањем дневног реда. 

 

Председавајући констатује да седници присуствују: (списак присутних власника станова). 

1. Име и презиме:________________ 

2. Име и презиме:________________ 

3. Име и презиме:________________ 

4. Име и презиме:________________ 

5. Име и презиме:________________ 

6. Име и презиме:________________ 

7. Име и презиме:________________ 

8. Име и презиме:________________ 

9. Име и презиме:________________ 

10. Име и презиме:________________ 

 

Предложен је следећи дневни ред: 

 

1. Конституисање Скупштине зграде и избор председника Скупштине  зграде  

2. (уколико  раније изабраном председнику скупштине зграде није истекао мандат од 4 

године, потребно је донети одлуку о  разрешењу претходног председника скупштине 

зграде). 

Дневни ред је усвојен након чега се прешло на расправљање прве тачке дневног реда. 

 

У оквиру 1.тачке дневног реда констатовано је да су испуњени сви законски услови да се 

конституише Скупштина зграде, те је за председника Скупштине ( или Савета) зграде предложен 

__________________, власник стана бр. 8, у ул. ............................. Након дискусије  и гласања 

присутни чланови  Скупштине зграде у ул. …………….. (једногласно или већином гласова и навести 

број гласова власника станова и посебних делова зграде)  су донели  следећу: 
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О  Д  Л  У  К  У 

 

Конституише се Скупштина зграде у ул. .......................бр.., у Београду.  

_____име и презиме_председника____  из Београда, ул ...........бр...., ЈМБГ.............. једногласно је 

( или већином гласова од укупног броја власника станова у згради) изабран за председника 

Скупштине зграде у ул. .......................................бр...., у Београду.. 

                                    

Седница је завршена у ......часова. 

У Београду дана ......... 

Записник је водила ___________________ 

 

ЗАПИСНИЧАР                                        ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ ЗГРАДЕ 

_____________                                                       

     __________________________________ 

 

 

 Списак станова и посебних делова зграде: 

            Бр. стана                Име и презиме          ЈМБГ                   Потпис власника  

                           

1. стан бр.1  ____________________, ЈМБГ...............     _____________ 

2. стан бр.2  ____________________, ЈМБГ...............     _____________ 

 

 

 

СКУПШТИНА ЗГРАДЕ 

Ул. ..................бр.... 

Б  е  о  г  р  а  д 

датум ………20…. Године 

 

 

Скупштинa (или Савет) зграде у ул.............., у Београду, на (конститутивној) седници одржаној 

дана ...............20.... године, са почетком у .......часова, (једногласно или већином гласова чланова 

Скупштине и навести број гласова власника станова и посебних делова зграде) у складу са чл.12 и 

чл.15 Закона о одржавању стамбених зграде ("Службени гласник РС", бр. 44/95 и 101/05) донела  
је следећу:  

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

 

За председника Скупштине зграде у ул. ....................бр..., у Београду изабран 

је_________________  из Београда, ул ...........бр...., ЈМБГ............................. 

                                  

 

          ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ ЗГРАДЕ 

 

                           ________________________ 
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Израда печата, Матични 
број, ПИБ, Пословни рачун 
скупштине зграде

• Израда печата: Након добијања Уверења о конституисању скупштине зграде 
и избору председника скупштине израђује се печат скупштине зграде.

• Матични број: На основу наведеног Уверења, у Заводу за информатику и 
статистику у Тиршовој бр. 1, добија се Потврда о матичном броју скупштине 
зграде.

 
• ПИБ: У надлежној Пореској управи за територију Општине Савски венац ул. 

Зелени венац бр. 16 добија се ПИБ (порески идентификациони број).

• Пословни рачун: За отварање пословног рачуна у банци потребно је: 
Записник са седнице о избору председника, Уверење о конституисању 
скупштине зграде и избору председника скупштине, потврда о ПИБ-у, потврда 
о матичном броју, ОП образац, лична карта председника и овлашћених лица, 
копије личних карата свих власника посебних делова.
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Годишњи финансијски 
извештај, Пореска пријава, 

ПДВ

Годишњи финансијски извештај

• Стамбена зграда као правно лице, у складу са Законом о одржавању стамбених зграда 
(Сл. гласник РС, бр. 44/95, 46/98, 1/01 и 101/05), саставља и доставља надлежном органу 
финансијски извештај, у складу са Законом о рачуноводству и ревизији (Сл. гласник РС, 
бр. 46/06, 111/2009), у којем приказује имовину и обавезе и приходе и расходе само за 
пословање које је везано за одржавање и коришћење стамбене зграде. (Мишљење 
Министарства финансија Републике Србије бр. 401-00-00178/2007-16 од 17.04.2007.)

• Порески обвезник пореза на добит правних лица је, у складу са законом, и друго правно 
лице које није организовано у смислу ст. 1. и 2. члана 1, ако остварује приходе продајом 
производа на тржишту или вршењем услуга уз накнаду (чл. 1. став 3. Закона).

• Порески период за који се обрачунава порез на добит је пословна година .Порески обвезник 
је дужан да у пореској пријави обрачуна порез на добит за порески период за који се пријава 
подноси .Стопа пореза на добит правних лица износи 10%.( чл. 38.став 1, 39. став 1, 66. став 
1. Закона).

 
Пореска пријава

• Пореску пријаву на обрасцу ПДН за аконтационо - коначно утврђивање пореза на добит 
предузећа за недобитне организације, и порески биланс за друго правно лице које 
примењује контни оквир за предузећа, задруге и предузетнике, на обрасцу ПБН1, као и 
финансијске извештаје, обвезник (друго правно лице) подноси у року од 10 дана од истека 
рока прописаног за подношење финансијских извештаја. Обвезник пореза који у току године 
отпочне са обављањем делатности дужан је да поднесе пореску пријаву у року од 15 дана 
од дана уписа у регистар надлежног органа (чл. 63. став 3, 64. став 1. Закона).
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ПДВ

У случају да стамбена зграда као правно лице, постане обвезник ПДВ-а, упућујемо 
Вас на одредбе чл. 3. став 1; чл. 37. став 1; чл. 38. став 1. и 2; чл. 42, 46, 49 став 
1; чл. 50. став 1. Закона о порезу на додату вредност (Сл. гласник РС, бр. 84/04, 
86/04, 61/05, 61/07) које између осталог,  прописују следеће:

• Предмет опорезивања ПДВ су: 1) испорука добара и пружање услуга које 
порески обвезник изврши у Републици уз накнаду, у оквиру обављања 
делатности.

• Обвезник који је у претходних 12 месеци остварио укупан промет већи од 
4.000.000 динара дужан је да, најкасније до истека првог рока за предају 
перодичне пореске пријаве, поднесе евиденциону пријаву надлежном 
пореском органу.

• Обвезник је дужан да изда рачун или други документ који служи као рачун за 
сваки промет добара и услуга другим обвезницима.

• -Обвезник је дужан да обрачунава ПДВ за одговарајући порески период на 
основу промета добара и услуга у том периоду, ако је за њих, у складу са 
чланом 16. овог закона настала пореска обавеза, а обвезник је истовремено 
и порески дужник.

• Обвезник подноси пореску пријаву надлежном пореском органу на 
прописаном обрасцу, у року од 10 дана по истеку пореског периода.

 

За додатне информације можете се обратити Контакт центру Пореске 
управе Министарства финансија Републике Србије на тел. 011/33-10-111 или 
преко званичног сајта Пореске управе www.poreskauprava.gov.rs
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Организовањe послова 
одржавања скупштине зграде

• О начину организовања послова одржавања одлучује скупштина зграде сагласношћу 
власника станова и других посебних делова зграде којима припада више од половине 
укупне површине станова и других посебних делова зграде. Акт скупштине зграде о начину 
организовања послова одржавања доставља се општинској, односно градској управи у року 
од 15 дана од дана његовог доношења.

• Скупштина зграде може организовати обављање послова на одржавању зграде, тако да 
обављање свих или појединих послова уступи јавном предузећу за стамбене услуге, другом 
предузећу или предузетнику или на други начин којим се обезбеђује њихово организовано 
извођење. Стамбена зграда и предузеће, односно предузетник коме се уступају послови 
на одржавању стамбене зграде закључују уговор, који садржи нарочито: 1) врсте радова, 
услове и начин њиховог обављања; 2) цену, начин и услове плаћања за обављање послова 
на одржавању; 3) начин извештавања скупштине зграде о извршеним пословима на 
одржавању; 4) међусобна права и обавезе у случају неизвршења или неблаговременог 
извршења радова на одржавању.

• Ако стамбена зграда не обезбеди извођење радова на одржавању стамбене зграде по 
налогу лица које врши надзор над применом одредаба овог закона, надлежни орган 
општине ће извођење ових радова обезбедити преко јавног предузећа за стамбене услуге, 
односно другог предузећа или предузетника, а на терет стамбене зграде. Стамбена зграда у 
случају из става 1. овог члана трошкове за изведене радове на одржавању стамбене зграде 
накнађује општини, у роковима и на начин који одреди општина.

• Надзор над применом одредаба овог закона и прописа донетих на основу њега врши 
општинска, односно градска управа.
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ЈП „Градско стамбено” -
сарадња са скупштином 
зграде
Радове на одржавању стамбених зграда чијим извођењем се спречава или отклања опасност 
по живот и здравље људи, односно којима се обезбеђује сигурност корисника зграде и 
околине (хитне интервенције) на подручју 10 градских општина обавља ЈП „Градско стамбено”. 
Предузеће је надлежно и за одржавање и поправку водоводних, канализационих и електричних 
инсталација и уређаја унутар зграда (иза прикључка на мрежу), уколико скупштина зграде има 
потписан уговор.

Како да уђете у систем за чишћење ЈП „Градско стамбено”?

• Председник скупштине станара зграде подноси писани Захтев радној јединици ЈП „Градско 
стамбено” на својој општини. Захтеву претходи Одлука већине станара о прихватању услова 
под којим „Стамбено” изводи ову услугу, а то значи да зграда мора имати формирану 
скупштину станара и печат зграде. Са захтевом и Одлуком предаје се и листа од најмање 
3 (три) станара (име, презиме, број стана и контакт телефон) који ће бити овлашћени да 
потписују Записник о чишћењу, након сваког чишћења. По предаји Захтева на терен ће изаћи 
стручна служба „Стамбеног” чији је задатак да утврди да ли зграда задовољава пропозиције 
„Стамбеног” о уласку зграде у систем чишћења.

• По испуњењу свих услова, услуга почиње од следећег месеца (под условом да је процедура 
пријема у систем чишћења завршена до 15-ог у месецу). На рачуну „Инфостана” се појављује 
нова ставка чишћење која стиже сваком станару у згради.

Цена чишћења код „Стамбеног” и начин плаћања

• Цену чишћења у „Стамбеном” одређује скупштина града као његов оснивач. Она износи 
159,13 динара (са ПДВ-ом) по стану на месечном нивоу.

• Плаћање се врши путем градског сервиса обједињене наплате комуналних услуга, 
уплатницама „Инфостана”, једном месечно.
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Документа за улазак у систем чишћења

• Сви фомулари (Захтев, Одлука скупштине зграде, Листа овлашћених станара) могу се 
преузети у било којој организационој јединици ЈП „Градско стамбено” или на интернет 
страници.

• Захтев за пријем у систем чишћења, као и осталу документацију можете поднети искључиво 
лично (не путем Интернета) и то на писарници дирекције ЈПГС, Данијелова 33, или на 
писарници  ЈП Градско Стамбено РЈ Савски венац ул. Бранкова бр. 15а.

• За додатне информације позовите Центар за комуникације ЈПГС , радним даном од 8 до 16 
часова, на број телефона 011/353-77-77.

• За започињање процедуре уласка у систем чишћења ЈПГС (као уосталом и сваког другог 
уговорног односа са ЈПГС) потребно да имате формирану скупштину/савет зграде, као и 
најважнији орган тог тела - председника скупштине/савета зграде.

• ЈП „Градско стамбено” одржава заједничке делове, 
инсталације и уређаје у стамбеним зградама на 
основу уговора склопљених са скупштинама зграда. 
Одлуку о склапању уговора доноси скупштина 
зграде сагласношћу власника станова и других 
посебних делова стамбене зграде којима припада 
више од половине укупне површине станова и 
других посебних делова зграде.

• Одржавање заједничких делова стамбених зграда, 
уређаја и инсталација у њима обухвата радове 
којима се спречава или отклања опасност по живот 
и здравље људи, односно којима се обезбеђује 
сигурност корисника и околине (поправке кровова, 
фасада, лифтова, противпожарних инсталација, 
громобрана...). 

• Послови хитних интервенција обухватају: мање грађевинско-занатске радове, радове на 
водоводу и канализацији, електро радови, мање поправке и одглављења особа из лифта...

• Посебно уговорени послови обухватају: извођење радова свих врста, већег обима и цене 
коштања, координацију и надзор над обављањем услуга одржавања хигијене у заједничким 
деловима стамбене зграде (чишћење и прање степеништа, ходника, подеста...) и друге 
послове (ситне поправке...).
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Водовод и канализација

• ЈКП „Београдски водовод и канализација” надлежно је за одржавање 
водоводних инсталација и уличне водоводне мреже до водомера, укључујући 
и водомер. Водоводне инсталације иза водомера представљају заједничку 
кућну инсталацију и о њој брину власници који сами сносе трошкове и сами 
је одржавају. ЈКП „Београдски водовод и канализација” надлежно је и за 
одржавање канализационих инсталација све до канализационог прикључка 
(први ревизиони шахт).

• О одржавању кућних инсталација, изузимајући инсталацију у стану, води рачуна 
ЈП „Градско стамбено” ако је власник или скупштина зграде склопила уговор о 
одржавању.

Грејање и топла вода

• Када дође до загушења и изливања фекалија у индивидуалним, блоковским 
котларницама и предајним станицама које доводе до поремећаја у испоруци 
топлотне енергије, онда ЈКП „Београдски водовод и канализација” отклања 
узрок загушења, а ЈКП „Београдске електране” последице.

• Ако ЈКП „Београдски водовод и канализација” остави топлану без напајања 
водом, у обавези је да обезбеди цистерне са водом.

• У случају квара на инсталацији за потрошну топлу воду ЈКП „Београдске 
електране” поправља кварове на делу инсталација до измењивача и измењивач, 
а ЈП „Градско стамбено” на секундарном делу инсталација (уколико је скупштина 
зграде склопила уговор са ЈП „Градско стамбено”).

Електрична енергија

• ЈП „Електродистрибуција-Београд” надлежна је за одржавање електричних 
инсталација до бројила, укључујући и електрично бројило.

• Инсталације иза електричног бројила представљају кућну инсталацију и о 
њој брину власници који сами сносе трошкове и сами је одржавају или за то 
уговором ангажују ЈП „Градско стамбено”.
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Овлашћења скупштине зграде за
исељење бесправно усељених лица из 

заједничких просторија стамбене зграде

• Скупштине зграде овлашћена је да поднесе захтев за исељење лица из заједничких 
просторија стамбене зграде које користи без правног основа.

• Захтев за исељење бесправно усељеног лица из заједничких просторија стамбених зграда 
на територији градске општине Савски венац у смислу  члана 5. Закона о становању („Сл.
гласник РС’’ бр. 50/92 и 101/2005) подноси се Одељењу за имовинско правне и стамбене 
послове градске општине Савски венац.

• Захтев потписује председник скупштине зграде. Уз захтев је потребно да се достави доказ о 
избору председника скупштине зграде (уверење општинског органа управе или записник и 
одлуку скупштине зграде), одлука скупштине зграде о исељењу бесправно усељеног лица и 
доказе из којих се прецизно може утврдити просторије из којих се тражи исељење.

• Уколико је страна против које се води поступак закључила са скупштином зграде уговор о 
коришћењу заједничких просторија, за исељење је надлежан суд.

• Одредбом члана 5. Закона о становању („Сл. гласник РС’’ бр. 50/92 и 101/2005) предвиђено 
је: „Ако се неко усели у стан или заједничке просторије стамбене зграде без правног основа 
или користи стан без закљученог уговора или је поништен правни основ по коме је закључен 
уговор, власник стана, односно лице које има правни интерес, може код надлежног 
општинског органа за стамбене послове да захтева његово исељење. Поступак за исељење 
је хитан, а жалба не задржава извршење решења. 

Прописи
• Закон о одржавању стамбених зградa („Службени гласник РС”, бр. 44/95 и 101/05),
• Уредба о одржавању стамбених зграда и станова („Службени гласник РС”, број 43/93). 
• Одлука о кућном реду у стамбеним зградама („Сл. лист града Београда”, бр. 12/96 и 11/2005). 
• Закон о становању („Службени гласник РС’’ бр. 50/92 и 101/2005)



Како је у
директној сарадњи
скупштине зграде
са општином
могуће добити
лепши улаз
у зграду?

Инвестиције
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Врсте радова на текућем одржавању стамбених
зграда које су обухваћене програмом*:

• замена улазних врата и прозора у ходницима;
• увођење, или поправка интерфона и видео интерфона;
• поправка, или замена светла изнад улаза;
• молерски радови: кречење ходника зграде, фарбање 

гелендера и светларника;
• садња растиња у заједничком дворишту;
• замена, или поправка поштанских сандучића;
• керамичарски радови у улазном холу;
• чишћење светларника и заједничког дела подрума.

*Општина Савски венац ће у циљу побољшања квалитета 
становања једном годишње ревидирати списак радова.

Услови за учешће у програму

• Конституисана скупштина зграде/савет зграде;
• Однос финансирања: станари 30%, Општина 70% укупне вредности радова по улазу;
• Доношење Одлуке скупштине станара зграде/савета зграде о давању сагласности на учешће 

од 30% у финансирању укупне вредности радова по улазу.

„НАША КУЋА“
ПРОГРАМ ЗАЈЕДНИЧКОГ ТЕКУЋЕГ 
ОДРЖАВАЊА УЛАЗА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

Заједничко текуће одржавање улаза стамбених зграда „Савски венац – Наша кућа“ врши се 
заједничким улагањем средстава скупштина станара и наменских средстава из Буџета градске 
општине Савски венац, а у циљу уређивања и обнове делова стамбених објеката. 
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Поступак за учешће у програму

• Захтев Општини Савски венац подноси скупштина 
станара зграде на формулару: Пријава за учешће у 
акцији за уређење улаза „Савски венац – Наша кућа“ 
који се може преузети на: Писарници Општине Савски 
венац, ул. Кнеза Милоша 69, у просторијама Месних 
заједница, или на сајту Општине www.savskivenac.rs. 
Пријаве се подносе сваког радног дана од 8 – 16 сати.

• Скупштине станара/савети зграде дужне су да Пријаве 
за учешће у Програму поднесу у року за пријављивање 
који је истакнут на сајту Општине и у информативним 
флајерима који се дистрибуирају по улазима на 
територији Општине.

• Општина Савски венац врши процену вредности 
радова по свим поднетим захтевима, за сваки улаз; 
процену врше стручна лица, одабрана у посебном 
квалификационом поступку, чији је задатак да, на 
основу правила струке и техничких норми, сачине 
занатски предмер и предрачун радова наведених 
у пријави. Оквирно време за добијање предмера и 
предрачуна је 1 месец.

• Предмери и предрачуни радова дистрибуирају се 
скупштинама станара које су у обавези да у утврђеном 
року дају повратну информацију о спремности на 
учешће од 30% у финансирању радова на свом улазу. 
Формулар за давање сагласности преузима се у 
Општини Савски венац, ул. Кнеза Милоша 69, Одељење 
за инвестиције и јавне набавке, IV спрат, соба 58. Рок 
за давање сагласности је 15 дана.

• Општина Савски венац, врши избор извођача 
радова на текућем одржавању улаза чију је начелну 
сагласност прибавила. Избор извођача радова врши 
се у роковима и под условима које прописује Закон о 
јавним набавкама и оквирно траје од 60 - 90 дана.
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• По закључивању уговора за извођачем радова, Општина закључује и уговоре са скупштинама 
станара/Саветима зграда о суфинансирању радова; техничка спецификација радова са 
јединичним и укупном ценом радова саставни је део ових уговора. Вредност учешћа 
скупштине станара/савета зграде у финансирању радова може бити мања, или једнака 
процењеној вредности радова, на коју је дата начелна сагласност.

• Почетак радова текућем одржавању улаза следи након уплате од стране скупштине станара/
савета зграде уговореног дела финанасијске обавезе (30%) готовинском, или вирманском 
уплатницом на наменски рачун Буџета Општине.

• Општинa Савски венац дужна је да обезбеди надзор над извођењем радова о текућем 
одржавању свему према уговореном року, количини и квалитету; квантитативно-
квалитативна примопредаја радова констатује се Записником који потписују представници 
инвеститора и овлашћеног  лица извођача.

Информације о спровођењу програма:

Све информације о спровођењу програма могу се добити у згради општине Савски венац, 
ул. Кнеза Милоша бр. 69, у Одељењу за инвестиције и јавне набавке, IV спрат, соба 58, тел: 
011/2061-828, или слањем мејла на адресу: nasakuca@savskivenac.rs 
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Скупштина станара зграде: _____________________________ 

Адреса: ______________________________________________ 

Београд, __________________________________ 2010. године

САГЛАСНОСТ
на учешће у програму заједничког текућег одржавања улаза стамбених зграда“ 

Скупштина станара зграде: ________________________________________ 

(навести адресу) на седници Скупштине одржаној дана _________________ 

донела је одлуку о давању начелне сагласности на учешће у финансирању радова

на уређењу улаза у оквиру акције: „Наша кућа“ – Програм заједничког текућег

одржавања улаза стамбених зграда у укупној предрачунској вредности радова на

улазу од ________________________________ динара (са укљученом вредношћу

на име ПДВ), од чега део који финансира скупштина станара износи максимално

______________________________ динара, или 30% од предрачунске вредности

радова. 

Предмер и предрачун радова чине саставни део ове сагласности. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ СТАНАРА

_____________________________ 

Формулари за учешће у програму
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  Градска Општина Савски венац 

                                                                                                                                                                      Београд, Кнеза Милоша бр.69 

                                                                                                                                              Одељење за инвестиције и јавне набавке 

 

ПРИЈАВА 

за учешће у акцији за уређење улаза: САВСКИ ВЕНАЦ – НАША КУЋА 

 
 

 

Адреса подносиоца захтева – Скупштине 

станара/Савета зграде 

___________________________________ 

___________________________________ 

Учешће у Акцији уређења улаза: САВСКИ 

ВЕНАЦ – НАША КУЋА у претходном 

периоду  

(навести годину) 

 

да  /  не 

 

________године 

 

Одлука о подношењу пријаве за учешће 

у Акцији уређења улаза: САВСКИ ВЕНАЦ 

– НАША КУЋА  

(Уз Пријаву се подноси копија Одлуке 

Скупштине станара/Савета зграде) 

да  /  не 

да  /  не 

Извршено конституисање Скупштине 

станара/савета зграде 

(навести податке: ПИБ, Матични број, број 

рачуна) 

 

ПИБ:__________________________________ 

Матични број:__________________________ 

Бр. рачуна:_____________________________ 

Акцијом уређења улаза: САВСКИ ВЕНАЦ 

– НАША КУЋА обухваћени су радови на 

текућем одржавању 

(Подносилац захтева заокружује једну, или 

више врста радова које је потребно извести у 

улазу) 

1.замена улазних врата и прозора у 

ходницима 

2.увођење или поправка интерфона и видео 

интерфона 

3.поправка или замена светла изнад улаза 

4.молерски радови:кречење ходника целе 

зграде,фарбање гелендера и светларника 

5.садња растиња  

6.замена или поправка поштанских сандучића 

7.керамичарски радови у улазном холу 

8.чишћење светларника и подрума 
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Образложење* 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

* Сажето навести проблеме који би били решени, или умањени извођењем одабраних радова 

 

 

2. Прихватамо да Општина Савски венац о свом трошку сачини предмер и предрачун радова. 

 

3.Учешће Општине : 70 %, а највише  до  200.000,00 динара нето. 

 

4.Учешће Скупштине станара: 30% 

 

3. Особа за контакт испред Скупштине станара:  

 

_____________________________________________________(име и презиме, контакт телефон). 

 

 

 

 

 
  

ЗА СКУПШТИНУ СТАНАРА 

  

_________________________________ 
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У Г О В О Р
о заједничком улагању средстава на инвестиционом и текућем одржавању стамбених 

зграда на територији општине Савски венац

1. Градска општина Савски венац, Београд, ул. Кнеза Милоша број 69, коју заступа   
Председник општине Томислав Ђорђевић ( у даљем тексту : Општина )

2. Стамбена зграда број______, ул. ____________ , Београд, коју заступа
Председник Скупштине станара зграде/ Савета станара зграде __________________, (у 

даљем тексту: Скупштина/Савет зграде)

Предмет уговора: Регулисање права и обавеза уговорних страна у реализацији заједничког 
улагања средстава у оквиру акције: „Наша кућа“ - сређивања улаза стамбених зграда на 
територији општине Савски венац 

Претходне напомене :

Општина је спровела акцију “ Савски венац - Наша кућа“ којом је предвиђено сређивање 
улаза стамбених зграда или заједничких дворишта на територији општине Савски венац у 
сарадњи са Скупштинама/ Саветима зграда.Aкциjом су обухваћени радови:

1. Замена и поправка улазних врата
2. Уградња и поправка интерфона
3.Уређење ходника у околини улазних врата и кречење целе зграде
4.Садња растиња у предулазу
5.Замена поштанских сандучића
6.Поплочавање улазног хола

Уговорене стране су се споразумеле о заједничком  финансијском улагању  и то :70 % 
Општина , а 30% Скупштина  или Савет зграде
Уговорне стране сагласне су да радови отпочну одмах након уплате износа средства на име 
учешћа Скупштине /Савета зграде у заједничком финансирању.
Уплата средстава, готовински, или преко рачуна, врши се на наменски подрачун Буџета 
градске општине Савски венац.

Члан 1.

Овим уговором уговорне стране регулишу права  и обавезе поводом заједничког 
финансирања  текућег одржавања улаза у ул.________________ бр.______,на основу 
Уговора са извођачем радова бр.___________од _____________ и спецификације радова по 
врсти, јединичним и укупној цени радовак,која је у прилогу уговора и чини његов саставни 
део :
1.________________
2.________________
3.________________

Члан 2.

Вредност радова уз члана 1 уговора износи ___________ динара ,(словима: 
________________________________________________)
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Вредност радова из става један овог члан увећана је за износ ПДВ обрачунатог по стопи од 
18%.

Члан 3.

Скупштина / Савет зграде је дужна:

• да уплати 30 % новчаних средстава од утврђене вредности радова, што износи 
_____ динара (словима:___________________________) бруто са урачунатим 
износом на име ПДВ обрачунатог по стопи од 18%.и да их уплати на текући рачун 
општине Савски венац број 840-1651741-53 .по моделу 97, позив на број 50-016;

• да омогући Извођачу радова приступ и несметано извођење радова
• да председник Скупштине / Савета зграде потпише овај уговор, или лице које 

овласти Скупштина / Савет станара:
• да одреди лице које ће бити особа за контакт и о томе обавести Општину.
• да  обезбеди воду и струју потребну за извођење радова

Члан 4.
Обавезе Општине су да :

• обезбеди 70 % новчаних средстава за извођење тих радова,што за улаз у 
ул._____________ бр.____ износи _________ динара 
(словима:______________________________________________)са урачунатим ПДВ-
ом од 18 %

• одабере извођача радова са којим ће закључити уговор
• обавести Скупштину / Савет зграде у вези са датумом почетка извођења радова
• обавести Скупштину / Савет зграде о избору надзорног органа 
• обавести Скупштину станара о имену и особе за контакт која ће у име Општине 

примати и прослеђивати информације у вези са реализацијом акције“Наша кућа“;
• врши исплате Извођачу по доспелим обрачунским ситуацијама, овереним од стране 

одговорног лица инвеститора и надзорног орагана.
• на захтев Скупштине / Савета станара пружи на увид документацију о утрошеним 

средствима
• да сачини записник о примопредаји радова са извођачем

Члан.5

У случају спора који би евентуално настао по овом Уговору, надлежан је Привредни суд у 
Београду.

Члан.6

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 3 (три) за сваку уговорну 
страну.

ЗА ГРАДСКУ ОПШТИНУ САВСКИ 
ВЕНАЦ

__________________________

ЗА СКУПШТИНУ/САВЕТ СТАНАРА 
ЗГРАДЕ 

__________________________
Председник општине Председник Скупштине /Савета  зграде
Председник Општине ул.                        бр.



Грађевински
послови

Како се
прибавља
легална
документација
за све врсте
радова
у згради
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Одељење за грађевинске и 
комуналне послове
општине Савски венац

Одељење за грађевинске и комуналне послове врши послове:

• давања мишљења на просторне и урбанистичке планове који се доносе за територију 
Градске општине Савски венац  и на регионални просторни план Града;

• доношења решења у првом степену за изградњу и реконструкцију објеката до 800 м2 бруто 
развијене површине  и претварњу заједничких просторија у стамбени, односно пословни 
простор;

• заштите и унапређења животне средине, доношења и спровођења акционих и санационих 
планова од значаја за заштиту животне средине на свом подручју, у складу са актима Града;

• одлучивања о постављању привремених објеката на јавним површинама (киосци, баште, 
тезге и сл.) у складу са одлуком и планом који доноси Град;

• планирања и предузимања мера у случају елементарних и других непогода у градској 
општини и стварања услова за њихово отклањање у циљу заштите грађана и материјалних 
добара;

• припрема нацрте одлука и других аката и врши стручно опслуживање скупштине општине 
и њених радних тела, председника општине и Општинског већа из делокруга рада 
организационе јединице;

• покреће иницијативе преко начелника Општинске управе код надлежних државних органа 
и организација за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса 
грађана од значаја за рад Општинске управе у вршењу њених послова и обавља друге 
послове предвиђене Законом, Статутом Града, Статутом градске општине Савски венац  и 
другим прописима.
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• Захтев 
• Локацијска дозвола не старија од две године
• Главни пројекат у три примерка са извештајем о извршеној техничкој контроли
• Доказ о праву својине на објекту
• Уговор о регулисању међусобних односа о уступању заједничког дела зграде на 

трајно коришћење, закључен између инвеститора и скупштине/савета зграде оверен 
у суду сходно чл. 18. Закона о одржавању стамбених зграда („Сл. гласник РС”, бр. 
44/95)

• Сагласност власника станова и посебних делова зграде
• Одлука скупштине/савета зграде
• Одлука о избору председника скупштине/савета зграде
• Копија плана катастарске парцеле
• Друге доказе одређене актом о урбанистичким условима
• Такса

Формулари

Захтев за реконструкцију, доградњу или надзиђивање1

Пријава за извођење радова на адаптацији и санацији 2
За колективне стамбене зграде:

• Захтев
• Доказ о праву својине односно праву коришћења објекта
• Сагласност власника више од 50% површине зграде (за колективне стамбене зграде), 

односно сагласност свих сувласника (за породичне стамбене објекте)
• Три примерка главног пројекта са техничком контролом
• Такса

Потребна документација уз захтев:
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• Доказ о праву својине на објекту
• Сагласност власника више од 50% површине зграде (за колективне стамбене зграде), 

односно сагласност свих сувласника објекта
• Идејни пројекат у три примерка
• Такса

Пријава за извођење радова на инвестиционом одржавању 
заједничких делова зграде3

• Доказ о праву својине на главном објекту
• Три примерка идејног пројекта
• Информација о локацији
• Други докази предвиђени у изводу из урбанистичког плана за планирану интервенцију
• Такса

Захтев за изградњу помоћних објеката 4

• Доказ о праву својине
• Сагласност власника више од 50% површине зграде (за колективне стамбене зграде), 

односно сагласност свих сувласника (за породичне стамбене објекте)
• Идејни пројекат у три примерка
• Такса

Пријава за извођење радова на уклањању препрека за 
инвалидна лица 5

• Доказ о праву својине објекта
• Доказ о уређењу односа у погледу плаћања накнаде за уређивање грађевинског 

земљишта
• Такса

Захтев за промену намене објекта, без извођења радова 6



• Фотокопија правоснажне грађевинске дозволе - одобрења за изградњу
• Фотокопија потврде за почетак извођења радова, ако је одобрење за изградњу  

издато на основу Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 47/03 и 34/06)
• Такса

Издавање употребне дозволе7

Захтев за издавање одобрења за сечу - орезивање стабала8
• доказ о власништву објекта, односно праву коришћења земљишта
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Образци се могу набавити у општини.

Напомена везана за документацију: 
• Документа се предају у оригиналу или овереној копији.
• Захтев се подноси лично или преко овлашћеног лица.
• Уплата за републичку административну таксу у износу од 210,00 динара на жиро 

рачун број 840742221843-57 позив на број: 50-016.
• За преписе и уверења плаћа се такса у износу од 150,00 динара на жиро рачун број 

840-742251843-73 позив на број: 50-016.

Место предаје документације: шалтери писарнице

Напомена: 
Документација која се подноси на шалтерима 
писарнице се може поднети сваког радног 
дана од 8.00 до 16.00 часова.
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Друштвене
делатности

Општинске
активности,
програми
и акције
који стоје
на располагању
грађанима
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Одељење за друштвене 
делaтности, информисање
и месну самоуправу

Одељење за друштвене делатности, информисање и локалну самоуправу је у протекле две 
године покренуло велики број акција које су окренуте грађанима, а све у жељи да им се помогне 
и олакша живот у локалној заједници.

У месним заједницама ГО Савски венац грађани имају могућности да добију различите услуге 
које су бесплатне, а ова акција је већ постала позната по називу „Све за Џ“.

У области екологије покренут је низ акција. ГО Савски венац је прва општина у Београду која 
је почела са са селекцијом и скупљањем  посебних врста отпада, у склопу акције „Најчистији 
део града“. Остале „зелене“ акције у којима је општина узела учешће су „За зеленији Београд“, 
„Моје дрво“ и најновија, „НАЈзелено“.

Општина велики значај придаје здрављу својих житеља.Тесна сарадња између општине и Дома 
задравља „Савски венац“ већ даје изузетне резултате, нарочито у области примарне здравствене 
заштите. Поред ове сарадње, и сама организује неке видове бриге о здрављу својих суграђана.

У области социјално-хуманитарних активности, ГО прави дугорочну стратегију и већ је покренула 
неколико значајних активности.

Једна од изузетно лепих и популарних акција коју је покренуло Одељење за друштвене 
делатности за активисте месних заједница, председнике кућних савета и скупштина станара  је 
пловидба бродом „Топчидерка“ неколико пута годишње.

У акцију „Наша кућа“, коју води Одељење за инвестиције и јавне набавке, добрим делом је 
укључено и наше одељење, јер је непосредно окренуто председницима скупштина зграда и 
станарима уопште.



43

Акције намењене житељима
ГО Савски венац

Током протекле две године житељи ГО Савски венац у својим 
месним заједницама имају могућност да добију бесплатне 
услуге из различитих области, у оквиру акције „СВЕ ЗА Џ“. Акција 
је започела у пролеће 2008. године, прераставши у међувремену 
у континуирану бесплатну услугу. Замајац је дала месна 
заједница „Зелени венац“ у којој су оваква догађања покренута 
прва. Независно од старости, пола или материјалног стања 
наших грађана, овај пилот пројекат се проширио и заживео на 
читавом Савском венцу.

У МЗ „Зелени венац’’ у оквиру рекреативног програма редовно 
се одржавају бесплатни тренинзи аеробика и стоног тениса. 
У оквиру  здравствене едукације, а у сарадњи са милосрдном 
амбулантом „Свети Лука” организовани су прегледи код лекара 
опште праксе два пута, а онколошки прегледи једном недељно.

У МЗ „Војвода Мишић” организује бесплатне курсеве рада на 
рачунару у трајању од 6 до 8 недеља. Обука се врши у две групе 
по шест полазника.

Житељи МЗ „Стеван Филиповић” имају на „репертоару” аеробик 
три пута недељно, а стони тенис сваког радног дана у вечерњим 
часовима.

МЗ „4. јули” нуди својим грађанима неколико врста спортова: 
мачевање, савате-бокс, фитнес, пикадо.
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Општина је у срадњи са ЈКП „Београдски водовод и канализација” неколико пута изводила 
заједничку акцију бесплатних поправки мањих кварова на водоинсталацијама у домаћинствима 
широм општине. Циљ акције је да се на време отклоне мањи и спрече већи кварови, како 
временом не би довели до скупих интервенција. Истовремено, ово је изузетна помоћ старим 
домаћинствима, самцима и болеснима, као и свим осталим грађанима.

Садржај понуде у оквиру ове акције се повремено мењају у различитим месним заједницима, 
тако да се могу очекивати и други различити садржаји.

О овој акцији често пишу и штампани и електронски медији, као о једном од позитивних 
примера како су ГО Савски венац и њене месне заједнице нашле прави начин да изађу у сусрет 
својим грађанима.

„Савски венац - 
најчистији део града”

Житељи ГО Савски венац су први Београђани који су почели са примарном селекцијом и 
сакупљањем посебних врста отпада, у склопу акције „Најчистији део града”, коју су заједнички 
организовали наша општина и ЈКП „Градска чистоћа”.

Овај пилот програм започет је достављањем еко-кеса на кућне адресе. Како се овај начин 
показао непрактичним, одлучено је да се житељима општине деле две кесе недељно по 
домаћинству, а они их могу узети у својим месним заједницама.

У еко-кесе, запремине 120 литара, грађани прикупљају папир, металну и пластичну амбалажу, 
коју у за то одређеним данима, треба да изнесу испред својих стамбених објеката, одакле их 
екипа „Градске чистоће“ односи према утврђеној динамици. Учешћем у овој акцији, сваки 
грађанин Савског венца даје свој допринос чистијој општини и средини у којој живи. Поред 
еколошког аспекта, рециклажа представља будућност, јер омогућава нова радна места.

Сви житељи Савског венца су добили уз уплатницу Инфостана, и све потребне информације 
о распореду и тачној динамици одношења отпада из њихових улица, као и телефоне за 



пријављивање већих количина амбалажног 
отпада и за добијање свих информација. 

Распоред за одношења отпада радним данима 
од 18 до 20 часова:

ПОНЕДЕЉАК - улице које су обухваћене месним 
заједницама „Зелени венац” и „Гаврило Принцип”;
УТОРАК - улице обухваћене месним заједницама 
„Слободан Пенезић-Крцун” и „Западни Врачар”;
СРЕДА - улице обухваћене месним заједницама 
„Стеван Филиповић” и „Војвода Мишић”;
ЧЕТВРТАК - улице обухваћене месним заједни-
цама „Топчидерско брдо-Сењак” и „4. јули”;
ПЕТАК - све улице које обухвата месна заједница 
„Дедиње”.

За све додатне информације у вези са планом, терминима, обухватом појединих месних 
заједница грађани се могу јавити на бројеве телефона месних заједница. На располагању су им 
и телефони 063/512-056 и 063/512-066 или 011/2883-701 (ЈКП „Градска чистоћа” - погон „Савски 
венац”). За све информације грађани се могу јавити и на инфо телефон општинског Кол Центра 
011/3602-380. Овом акцијом су поред становника, обухваћени и сви закупци ЈП „Пословни 
простор Савски венац”, као и сви привредни субјекти који послују на територији општине.

На крају године, ЈКП „Градска чистоћа” ће општини доставити информације о стамбеним 
објектима и домаћинствима, која су прикупила највише рециклажног отпада, а општина ће 
их наградити реновирањем улаза, поштанских сандучића и уређењем заједничких просторија. 
Ради боље евиденције, од 2011. године на свакој кеси ће се налазити и бар код, па ће општина 
моћи да води евиденцију о броју искоришћених кеса.

Као пратећи део ове акције, а у складу са реализацијом Локалног еколошког акционог плана, 
општина је од 27. до 30. септембра 2010. године организовала еколошки семинар „Рециклирајмо 
заједно” намењен едукацији председника скупштина зграда на Савском венцу, али и свим 
осталим грађанима, заинтересованим за екологију. 
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У протеклих неколико година ГО Савски венац 
редовно учествује у традиционалној акцији ЈКП 
„Зеленило Београд” - ЗА ЗЕЛЕНИЈИ БЕОГРАД. У 
оквиру ове акције активисти месних заједница 
и грађани општине предлажу најлепше зелене 
површине на својој територији и то у неколико 
категорија: најлепша зелена површина око 
стамбеног објекта, најлепша зелена површина 
око пословног објекта, најлепши балкон 
окренут ка улици, најлепше уређено школско 
двориште, најлепше уређено двориште дечјег 
вртића, као и најлепша новоуређена зелена 
површина.

Након евидентирања свих предлога по месним 
заједницама, посебна општинска комисија 
обилази све предложене локације (а таквих 
је на Савском венцу заиста много), и одабира 
најбоље, којима општина уручује пригодне 
награде. Након општинских награда, најбољи са 
Савског венца улазе у конкуренцију за најбоље 
у Београду, како би се изабрале најлепше зелен 
површине на градском нивоу. Градска општина 
Савски венац је протеклих година веома 
озбиљно учествовала у овој акцији, а имала 
се чиме и похвалити, јер су наши предлози 
редовно освајали барем једну, а често и више 
награда на нивоу града.

Еколошке акције
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ГО Савски венац је у 2010.-ој години покренула 
две еколошке акције. У сарадњи са ЈКП „Зеленило 
Београд” осмишљена је акција „Моје дрво”, како би 
се обновили  оштећени и уништени расади, Грађани 
су позвани да предложе локацију за нову садницу 
или жардињеру, да пријаве где недостаје дрво или 
да кажу на ком је месту у општини неопходно да се 
обнови дрворед.

Друга акција, која је прихваћена у оквиру Општинског 
локалног еколошког акционог плана, који је усвојен 
пролетос, добила је назив „НајЗЕЛЕНО”. Такмичење ће 
бити одржано у седам категорија: нај-башта стамбеног 
објекта, нај-зеленило пословног простора, нај-балкон, 
нај-зелена површина школске и предшколске 
установе, нај-зелена површина амбасаде, нај-кровни 
врт и нај-парк. Општина је позвала све грађане и 
институције, које имају уређене зелене површине у 
некој од ових категорија, да узму учешће у овој акцији.   
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Активности за очување 
здравља грађана

Ради очувања здравља свјих суграђана, ГО Савски венац 
је организовала редовна дежурства патронажне сестре 
у свакој од месних заједница, једном недељно. Грађани 
тако имају прилику да у својој месној заједници провере 
вредности свог крвног притиска, а по потреби и врености 
шећера у крви, а да при томе не морају да иду код свог 
одабраног лекара.

ГО Савски венац, у сарадњи са милосрдном амбулантом 
„Свети Лука“ - Друштво пријатеља Холандара, од половине 
2009. године организује бесплатне ЕКГ прегледе за 
суграђане са територије општине. Ову акцију је свечано 
отворио председник ГО Савски венац, Томислав Ђорђевић, 
а за први бесплатни преглед биле су одређене две 
„петочлане” породице особа са Дауновим синдромом, 
које по специјалном програму живе у заједничком 
домаћинству на територији наше општине. Ови прегледи 
се континуирано обављају сваког петка, у просторијама МЗ 
„Зелени венац”.

Житељи Савског венца су имали прилику у протекле две 
године да учествују у раду неколико трибина, које је за њих 
организовао Клуб „Здравље”, односно Српаско удружење 
корисника здравствених услуга, у оквиру пројекта 
„Здравствени барометар”, у сарадњи са општином. На 
првој трибини, грађани су упознати са садржајем Римске 
повеље о правима пацијената (усвојена 2002. године), и 
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циљевима Клуба „Здравље”: увођење европских стандарда у домаће здравство, активно учешће 
корисника у функционисању здравственог система, унапређење институција омбудсмана и 
медицине права...

Следећа трибина је била посвећена примарној здравственој заштити, у оквиру које је др 
Мирјана Велимировић, директорка Дома здравља „Савски венац” грађане упознала са њиховом 
општинском здравственом кућом, са посебним освртом на све оно што је у савсковеначком 
дому здравља урађено у протеклих неколико година. Следеће три трибине су имале „на 
дневном реду” следеће теме: „Допунско здравствено осигурање”, „Корисници дрога у систему 
здравствене заштите” и „Кривични и етички аспекти лекарских грешака”.

     Социјално-хуманитарне
активности

ГО Савски венац је у оквиру акције „Све за Џ”, од половине септембра почела са реализацијом 
услуга персоналне асистенције. Корисници ове услуге су лица са инвалидитетом са територије 
општине. Ова услуга је до краја године бесплатна за социјално-угрожене особе са инвалидитетом, 
као и за оне који живе сами и ова врста помоћи им је заиста неопходна. 

Општина финансира реализацију програма Удружења грађана „Каритас” – помоћ ге ронто-
домаћице. Помоћ се пружа старијима од 65 година, који живе на територији општине, лошег су 
социјално и материјалног стања, а живе сами.

Општина суфинансира и пројекта Мобилних тимова за старе, који у склопу социјално-
хуманитарне стратегије обилазе социјално угрожене старије житеље Савског венца и пружају 
им психолошке, социјалне и здравствене услуге.

ГО Савски венац је од летос својим суграђанима понудила Саветовалиште за умеће живљења 
у коме су ангажовани професионалци чији је посао да активно слушају, разумеју проблем и 
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помогну кроз разговор да се дође до могућег решења. Саветовалиште нуди бесплатне услуге 
- светодавне, психотерапијске и медијацијске активности, које ће се до краја године одвијати 
три пута недељно, уторком, средом и четвртком, од 17 до 20 часова, у просторијама у згради 
општине Савски венац, у улици Кнеза Милоша 69. Грађани се могу јављати на телефоне: 
064/3708-337 (од 10 до 15 часова), 061/330-7475 (од 15 до 20 часова). Понедељком и петком од 
16.30 до 19.30 доступни су им и фиксни бројеви телефoна 011/2061-906 и  2061-905.

Вожња бродом за активисте 
месних заједница

У протекле две године, општина и њено Одељење за друштвене делатности, информисање и 
месну самоуправе је за активисте месних заједница, председнике кућних савета и скупштина 
станара са Савског венца, неколико пута организовала пловидбе бродом „Топчидерка”, као 
један вид награде за њихов рад, али и као повод да се ови људи упознају и кроз дружење 
размене искуства која ће им свакако користити у будућем раду у њиховим зградама. 
Трочасовно крстарење Савом и Дунавом, поводом Дана Европске баштине, сваког септембра, 
постало је права традиција, које спаја дружење, забаву, али и изузетно пробране  и за ту 
прилику осмишљене културне садржаје. Ове године на броду „Топчидерка” сусрет је одржан 
21. септембра. Оваква крстарења организују се и другим поводима и том приликом грађани 
општине имају живи контакт са својим председником и осталим челницима општине.    
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Учешће у акцији
„Наша кућа”

ГО Савски венац је 2008. године покренула акцију 
„Наша кућа”, са основном идејом да се у срадњи са 
скупштинама зграда, уреде и обнове улази стамбених 
објеката, прилази зградама и заједничка дворишта. 

Заједничко финансирање ових радова је тако 
осмишљено да станари за сваки уложени динар добију 
два, односно да се у решавање проблема укључе са 
једном трећином средстава. Услов за аплицирање је 
да се захтев подноси у име скупштине зграде. Уколико 
она није оформљена, општина усмерава и стимулише 
формално организовање, како би станари заштитили 
своја права и остварили све погодности које им стоје на 
располагању.

За протекле две године захтеве је поднело 160 скупштина 
зграда. Радови су завршени или су у току, у половини 
од овог броја улаза и зграда, док се у 2010-ој години, за 
акцију пријавило још око 80 скупштина зграда.

Иако посао реализује Одељење за инвестиције и 
јавне набавке, и Одељење за друштвене делатности, 
информисање и месну самоуправу има у акцији 
значајну улогу, како преко месних заједница и њихових 
контакта са председницима скупштина зграда, тако и 
информисњем медија о току и значају акције „Наша 
кућа”.
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Зоран Костић, председник 
скупштине зграде у улици Краљевића Марка број 12

„Имамо веома добру сарадњу са општином. У протекле две године 
је доста урађено у нашој згради заједничком акцијом нас станара и 
општине. Треба имати у виду да се ради о згради са 11 спратова са 
чак 70 станова, од којих је око 40 одсто издато, тако да је прилично 
тешко ефикасно организовати акције.
Општина нам је много помогла да уведемо нове струјомере, а имали 
смо велику помоћ (и финансијску) код увођења, односно замене два 
нова лифта, што нам много значи. Помоћ смо добили и при замени 
улазних врата. Тренутно завршавамо замену врата на заједничкој 
тераси. Наравно, има и доста проблема. Председник скупштине 
зграде има много обавеза и много прилика да се „посвађа” са људима. Оно што видим као 
препреку за бољи и ефикаснији рад скупштина зграда је и превише административних послова, 
који демотивишу људе да се баве овим послом.”

Позитивна искуства
скупштина зграда
Христина Финча,
председник скупштине зраде у Црногорској 2

„Станари зграде у којој станујем и чији сам председник су веома 
задовољни сарадњом коју имамо са општином Савски венац, а 
нарочито реализацијом акције „Наша кућа”. Наша зграда је прилично 
стара, изграђена давне 1931. године и налази се под заштитом  
државе. У име станара, 20 носилаца станарског права од којих су 
90 одсто власници станова, који су одлучили да учествују у акцији 
„Наша кућа”, обратили смо се општини и до сада је у нашој згради 
урађено много тога. Урађена је изолација од партера до мансарде, 
окречено степениште на сва четири спрата и мансарди. Офарбани 
су прозори на степеништу, каи о врата која воде у двориште, док су 
врата која воде у подрум промењена. Још треба да се изглача мермер у улазу зграду и да се 
стави масна цокла на читавом степеништу. У наредној фази планирамо да тражимо да се уради 
изолација влаге на спољашњој страни фасаде са дворишне стране, као и да поставимо нова 
врата на тераси. Ми смо добро организовани, али је и општина Савски венац показала велико 
разумевање за наше потребе и помаже нам да уредимо нашу зграду.”



Иван Величковић, председник
скупштине зраде у улици Војводе Миленка број 28

„Као дугогодишњи председник скупштине зграде у којој живим 
заједно са још 25 станара, мислим да наша зграда представља прави 
пример како треба да буде организована једна „заједница” станара. 
Могао бих да кажем да имам Комшилук са почетним великим 
словом. Ми смо већину проблема у згради решили сами и створили 
себи пријатно место за живот. Са општином имамо солидан однос, 
а са нашом месном заједницом „Западни Врачар” изузетно добар. 
За нас би било веома корисно да нас уместо функционера чешће 
обилазе људи из општинских служби, који би нам помогли да 
решавамо текуће проблеме, као и да се држе договорених рокова за 

следеће виђење. Такође мислим да би општина Савски венац, када већ помаже уређење зграда 
на  својој територији, требало да више рачуна поведе и о уређењу своје зграде и простора око 
ње. Што се тиче општинских акција веома ми се допада идеја са увођењем еко-кеса, иако би се 
у њеној реализацији могле увести неке корекције.”

КОНТАКТИ

Одељење за друштвене делатности, информисање и месну самоуправу
• Начелник Одељења - Зорица Штуловић, тел: 2061-766, 2061-863
• Шеф Одсека за месну самоуправу - Наташа Петровић, тел: 2648-948
• Шеф Одсека за друштвене делатности - Дајана Радивојевић, тел: 2061-908 
• Руководилац Групе послова за информисање - Снежана Микавица, тел: 2061-887
• Стручни сарадник за социјално-хуманитарна питања - Снежана Цвекић, тел: 2061-844
• Стручни срадник за екологију - Александра Имширагић-Ђурић, тел: 2061-709

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
МЗ „Зелени венац”, Поп Лукина 17, секретар Мира Чучак, тел: 2632-356
МЗ „Гаврило Принцип”, Балканска 34, секретар Јасмина Будимировић, тел: 3627-014
МЗ „Слободан Пенезић Крцун”, Александра Костића 15, секретар Бранка Родић, тел: 2643-172
МЗ „Западни Врачар”, Светозара Марковића 79, секретар Снежана Николић, тел: 2682-526
МЗ „Стеван Филиповић”, Стевана Филиповића 28, секретар Огњан Јовановић, тел: 2652-082
МЗ „Војвода Мишић”, Динарска 14, секретар Наташа Петровић, тел: 2648-948
МЗ „Топчидерско брдо - Сењак”, Васе Пелагића 54, секретар Сања Костић, тел: 3693-085
МЗ „4. јул”, Миленка Веснића 3, тел: 2660-843
МЗ „Дедиње”, Бул. кнеза Александра Карађорђевића 29, секретар Бранка Марић, тел: 2668-252  



Инспекцијске
делатности

Како се кроз 
сарадњу са
Одељењем за 
инспекцијске
делатности 
штите права 
станара
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Кућни ред

• Кућни ред је регулисан Одлуком о кућном реду у стамбеним зградама.

• Председник скупштине зграде дужан је да на видном месту у згради истакне ову одлуку, као 
и изводе из Одлуке о мерама за заштиту од пожара (одредбе које се односе на смештај и 
држање запаљивих течности, гасова, експлозивних материја и чврстих запаљивих материја, 
као и остале које прописују мере за заштиту грађевинских објеката од пожара).

• О спровођењу кућног реда старају се власници, односно корисници станова и других 
посебних делова зграде и скупштина зграде.

• Станаром, у смислу ове одлуке, сматрају се: власник стана који станује у тој згради, закупац 
стана, подстанар, као и чланови њиховог породичног домаћинства.

• Уколико се у стамбеној згради налазе пословне просторије, станаром, у смислу ове одлуке, 
сматраће се и власници, односно закупци пословних просторија, као и лица која су запослена 
у тим просторијама.

• У згради мора постојати ажуран списак станара, о чему се стара председник скупштине зграде.

• Стамбене просторије и уређаје у становима, као и заједничке просторије и заједничке 
уређаје у згради, станари су дужни да користе са потребном пажњом и да их чувају од 
оштећења и квара. 

• Станари су дужни да заједничке просторије и уређаје после сваке употребе очисте и доведу 
у ред и да кључ од ових просторија врате одређеном лицу.

• Станови морају бити обележени бројевима, а станари су дужни да бројеве уредно одржавају.

• Заједничке просторије у згради (степениште, ходници, подрум, таван, перионица, просторија 
за сушење и глачање рубља и сл.) и заједнички ограђен простор који припада згради 
(двориште) служе за потребе свих станара и користе се у складу са њиховом наменом.
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• У заједничким просторијама и двориштима забрањено је држати друге ствари осим оних 
које су нужне за наменско коришћење тих просторија. 

• Скупштина зграде одређује распоред коришћења заједничких просторија и уређаја и стара 
се о њиховој правилној употреби.

• Скупштина зграде доноси одлуку о томе да ли се у дворишту зграде могу држати аутомобил 
и друга моторна возила станара зграде. Ако скупштина зграде одлучи да се у дворишту могу 
држати аутомобили и друга моторна возила станара зграде, одредиће део дворишта за ту 
сврху, водећи рачуна да у дворишту остане довољно простора за уобичајене заједничке 
потребе станара. 

• При коришћењу заједничких просторија и уређаја станари су дужни да се придржавају 
утврђеног распореда. 

• Улазни ходник и степениште зграде која нема уређај за аутоматско осветљење морају ноћу 
бити осветљени до закључавања улазних врата.

• Није дозвољено сушити рубље на отвореним деловима зграда (прозори, терасе, лође и 
балкони) који су видљиви са улице или друге јавне површине.

• На терасама, лођама и балконима забрањено је држати ствари које нарушавају изглед 
зграде, као што су: стари намештај, судови за смештај кућнох смећа, огревни и други 
материјал и слично.

• Забрањено је на терасама, лођама и балконима држати необезбеђене саксије са цвећем и 
друге предмете који падом могу повредити, оштетити или упрљати пролазнике и возила.
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• Улазна врата зграде морају бити закључана од 23.00 до 4.00 часа од 1. априла до 30 
септембра, односно од 22.00 до 5.00 часова од 1. октобра до 31. марта. У остало време 
улазна врата морају бити откључана, осим ако зграда има спољне сигналне уређаје за 
позивање појединих станара.

• Станари су дужни да закључавају улазна врата зграде у времену када она морају бити закључана.

• Скупштина зграде се стара да се редовно врши контрола исправности лифта, противпожарних 
уређаја и уређаја за узбуну у згради.

• Упутство за употребу лифта мора бити видно истакнуто.
• У случају квара, лифт се мора искључити из употребе, на свим вратима лифта истаћи 

упозорење да је у квару и о насталом квару обавестити предузеће коме је поверено 
одржавање зграде, о чему се стара скупштина зграде.

• Скупштина зграде дужна је да на видном месту у згради истакне обавештење о томе коме 
се станари могу обратити у случају квара лифта, централног грејања или других уређаја 
и инсталација и код кога се налазе кључеви од просторија предајне станице за грејање, 
склоништа, струјомера и других заједничких уређаја, инсталација и просторија. 

• При коришћењу стана и заједничких просторија у згради забрањено је виком, буком, 
трчањем, склакањем, играњем лоптом и сличним поступцима ометати друге станаре у 
мирном коришћењу стана.

• Коришћење разних машина и уређаја, музичких апарата, радио и телевизијског пријемника, 
као и свирање и певање у стану, однсно згради, дозвољено је само до собне јачине звука.

• У време од 13.00 до 17.00 часова и од 22.00 до 6.00 часова станари се морају понашати на  
начин који обезбеђује потпуни мир и тишину у згради (време одмора).

• Скупштина зграде одређује место и време тресења тепиха, постељних и других ствари.

• Забрањено је тресење са прозора, балкона, лођа и тераса. 
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Одржавање чистоће
и уређење

• Станари су дужни да одржавају чистоћу на улазима, степеништима, заједничким 
просторијама и дворишту зграде и да обезбеде несметан и слободан пролаз кроз ове 
просторије и двориште.

• Спољни делови зграде (фасаде, калкани, балкони, врата, прозори, излози и сл.) морају бити 
чисти и исправни.

• О чистоћи и исправности спољних делова пословних просторија у згради старају се 
корисници тих просторија, а станари о осталим спољним деловима зграде. 

• Врата, прозори, капци, ролетне и сл. у приземљу зграде морају се користити и држати тако 
да не ометају кретање пролазника.

• Приликом појединачне замене ролетни на прозорима и вратима у становима и заједничким 
просторијама мора се водити рачуна да ролетне буду једнообразне са постојећим ролетнама 
у стамбеној згради.

• Забрањено је бацати или остављати отпатке, смеће и нечистоћу на степеништу или другим 
заједничким просторијама уређајима у згради и у дворишту, као и пушење у лифту, на 
степеништу и ходнику.

• Забрањено је прљати или на било који начин оштећивати зидове, врата, прозоре, уређаје и 
друге делове зграде.

• Кућно смеће износи се у контејнер или у пластичној кеси. Пластичне кесе са кућним смећем 
остављају се завезане на места која одређује предузеће, односно предузетник, и то у 
времену од 20 до 22 часа.

• Стари намештај, апарати за домаћинство и други кабасти предмети које власник не жели 
више да користи, износе се и остављају поред контејнера или на месту предвиђеном за 
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изношење смећа у пластичним кесама, једном месечно, и 
то прве суботе у месецу осим када временски услови то не 
дозвољавају.

• Грађевински материјал, шут, земља и сл. не спадају у кабасто 
смеће и не смеју се остављати на јавној површини нити 
убацивати у контејнере за кућно смеће.

• У контејнерима је забрањено палити смеће, бацати жар, 
сипати воду или другу течност, као и бацати отпатке који не 
спадају у кућно смеће.

• За време кише, снега и других временских непогода прозори на степеништу, тавану, подруму 
и другим заједничким просторијама морају бити затворени.

• Прозори на подруму који се отварају ради проветравања морају имати густу жичану мрежу.

• Станари су дужни да са прозора, балкона, лођа и тераса свога стана уклањају снег и лед.

• Председник скупштине зграде је дужан да за време зиме предузима мере заштите против 
смрзавања и прскања водоводних инсталација у заједничким просторијама.

• Уклањање снега и леда са тротоара испред, између и око стамбених зграда обезбеђују и 
одговорна су правна и физичка лица (скупштина зграде и станари).

• Ради безбедности пешака и саобраћаја, сви отвори (за водовод, канализацију, топловод, 
електричне, телефонске и телеграфске каблове, убацивање огревног и др. материјала, 
подрумски прозори и сл.) на тротоарима, у двориштима, ходницима и другим сличним 
местима, морају имати одговарајуће затвараче (поклопце).

• О одржавању отвора који су у саставу зграде стара се орган који управља зградом.

• Власници односно закупци простора који се климатизује дужни су да обезбеде да се 
кондензат из клима-уређаја сакупља и одводи унутар простора који се климатизује.

• Дворишта стамбених зграда морају се одржавати уредно и чисто и могу се озелењавати. 
Живе ограде које припадају зградама морају се уредно одржавати.

• У двориштима се не смеју садити биљке које на било који начин могу проузроковати 
оштећење на зградама, инсталацијама, или нарушити видик и заклањати светлост.

• Забрањено је наносити било какву штету зеленилу у двориштима, баштама и другим 
сличним просторима.
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Држање домаћих животиња

• На територији градске општине Савски венац не могу се држати копитари, папкари, перната 
живина и кунићи.

• Пас врсте пит бул теријер не може се држати ни кретати на територији града Београда.

• Станари могу, у складу са посебним прописима, држати псе, мачке и друге животиње, само 
у својим стамбеним просторијама, у ком случају су дужни да воде рачуна да те животиње не 
стварају нечистоћу у заједничким просторијама и да не нарушавају мир и тишину у згради.

• Пси и мачке могу се држати под условима и на начин да се не узнемиравају трећа лица, 
обезбеди сигурност и хигијена.

• Држалац пса или мачке је дужан да се о овим животињама брине, да их негује, храни и да 
им обезбеди потребне санитарне и хигијенске услове, као и лечење.

• Држалац пса је дужан да изврши упис и регистрацију свог пса на начин прописан законом.

• Голубови се могу држати у стамбеним зградама у посебно 
изграђеним просторијама или објектима на крову или тавану 
и уз претходно прибављену сагласност скупштине зграде, под 
условом да се не узнемиравају суседи и не загађује околина.

• Забрањено је: 
- држање паса који лајањем или завијањем ометају мир у 
стамбеној згради и суседству,
- држање паса и мачака на балконима, терасама, заједничким 
двориштима и просторијама (таванима и сл.) стамбених зграда,
- држање голубова на терасама, балконима, лођама и 
заједничким терасама стамбених зграда.
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Оглашавање

• Средство за оглашавање (пано, налепница, електронски дисплеј, светлећа слова, ласерски 
приказ, транспарент, огласна витрина и др.) може се постављати на фасадама зграда и 
крову, на основу одговарајуће дозволе.

• Оглашавање на зградама врши се само уз сагласност власника, односо корисника.

• Оглашавање се може вршити за сопствене потребе и као делатност. 

• Натписе и рекламе на вратима стана станар може постављати уколико обавља пословну 
делатност у складу са важећим прописима.

• По исељењу, станар је дужан да натписе и рекламе уклони и да простор на коме су били 
постављени доведе у исправно стање.
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Надлежности инспекција

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

Надлежност комуналне инспекције је утврђена Законом о комуналним делатностима и 
одлукама Скупштине града Београда.

Одлуком о комуналној инспекцији разграничене су надлежности комуналних инспекција 
градских општина и комуналне инспекције Града. 

Комунална инспекција градске општине врши у првом степену послове инспекцијског надзора 
у следећим комуналним делатностима: 
• одржавање чистоће и чишћење јавних површина,
• постављање привремених објеката на јавним површинама (киосци, летње баште, тезге и сл.)
• кућни ред у стамбеним зградама
• држање домаћих животиња
• коришћење јавних паркиралишта
• пружање димничарских услуга
• радно време у одређеним делатностима
• постављање објеката и средстава за оглашавање.

Комунална инспекција Града у првом степену врши послове инспекцијског надзора над стањем 
комуналних објеката и пружања комуналних услуга јавних комуналних предузећа које је 
Град основао или предузећа којима је поверено вршење комуналних делатности у следећим 
областима: 
• пречишћавање и дистрибуција воде
• пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода
• производња и снабдевање паром и топлом водом
• уређивање и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина
• одржавање објеката и инсталација јавне расвете.
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ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА  

Надлежност, права и дужности грађевинске инспекције су утврђене Законом о планирању и 
изградњи Републике Србије. 

Чланом 25. Статута града Београда разграничена је надлежност грађевинске инспекције градске 
општине и грађевинске инспекције града Београда. Грађевинска инспекција градске општине је 
надлежна за изградњу објеката до 800 m2, а преко 800 m2  надлежна је грађевинска инспекција 
града Београда. 

Грађевинска инспекција градске општине врши у првом степену послове инспекцијског надзора 
и то: 
• да ли привредна друштва или предузетници који граде објекат испуњавају прописане услове,
• да ли је за објекат који се гради издата грађевинска дозвола и поднета пријава о почетку грађења,
• да ли је инвеститор закључио уговор о грађењу у складу са законом,
• да ли се објекат гради према техничкој документацији на основу које је издата грађевинска дозвола,
• да ли је градилиште обележено на прописан начин,
• да ли извршени радови, уграђени материјали, опрема и инсталације, одговарају прописаним 

стандардима и техничким нормативима, 
• да ли је извођач радова предузео мере за безбедност објекта, суседних објеката, саобраћаја 

и заштиту животне средине и да ли на објекту који се гради или је изграђен постоје недостаци 
који угрожавају безбедност његовог коришћења и околине,

• да ли се води грађевински дневник, грађевинска књига и књига инспекције, као и да ли је 
технички преглед извршен у складу са законом, и да ли је за објекат који се користи издата 
употребна дозвола.

• да ли се објекат користи за намену за коју је издата грађевинска и употребна дозвола.
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На основу горе наведених надлежности произилазе и овлашћења грађевинског инспектора, 
који ће наредити решењем уклањање објекта или његовог дела ако се објекат гради без 
грађевинске дозволе, нареди решењем обуставу радова уколико се објекат не гради према 
грађевинској дозволи и одреди рок који не може бити дужи од 30 дана за измену грађевинске 
дозволе, наложи решењем обуставу радова ако инвеститор није закључио уговор о грађењу 
у складу са законом, наложи уклањање објекта уколико се настави извођење радова и после 
доношења решења о обустави и сл.

Грађевински инспектор ће затворити градилиште уколико је започета градња објекта или се 
изводе припремни радови без грађевинске дозволе а има овлашћења и да забрани употребу 
објекта уколико његова даља употреба угрожава безбедност људи и суседних објеката. 

Закон о одржавању стамбених зграда и станова налаже обавезу да свака зграда има скупштину 
станара и изабраног председника, односно савет зграде уколико је зграда до 10 станова. 
Грађевински инспектор градске Општине контролише и стање заједничких просторија и 
заједничких делова зграде (кровови, фасаде, ходници и сл.), и може наложити згради да изврши 
санацију и поправку истих по претходно прибављању одобрења надлежног органа (Одељења 
за грађевинске и комуналне послове).

ОДСЕК ИЗВРШЕЊА

Одсек извршења извршава решења грађевинских и комуналних инспектора, Одељења за 
имовинско-правне и стамбене послове, као и Одељења за грађевинске и комуналне послове 
ГО Савски венац.

НАПОМЕНА: У овом приручнику су наведена основна правила понашања у вези са коришћењем 
станова и других посебних делова зграде, заједничких просторија и дворишта, уређаја 
и инсталација у згради, одржавање чистоће и уређење, начин и услови држања домаћих 
животиња, оглашавања – рекламирања и извођење грађевинских радова у стамбеним и 
другим посебним деловима зграда и на зградама. 
Такође, обухваћене су надлежности у вршењу инспекцијскокг надзора комуналних инспекција 
(општинске и градске) и грађевинске инспекције градске општине, којима скупштине зграда 
и станари могу да се обрате у случајевима уочених непревилности и пружања услуга у 
комуналним делатностима.



Прописи

• Одлука о кућном реду у стамбеним зградама

• Одлука о одржавању чистоће

• Одлука о општем уређењу града

• Одлука о условима и начину постављања привремених објеката на јавним површинама 

• Одлука о постављању тезги и других покретних објеката 

• Одлука о држању домаћих животиња на територији града Београда

• Одлука о димничарским услугама

• Одлука о оглашавању на територији града Београда

• Одлука о јавним паркиралиштима 

• Одлука о радном времену у одређеним делатностима и на одређеним пословима на 
територији града Београда

• Одлука о снабдевању града водом

• Одлука о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду

• Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града 
Београда

• Одлука о јавној расвети

• Одлука о уређивању и одржавању пакова, зелених и рекреационих површина

• Закон о планирању и изградњи



ИМПРЕСУМ

Издаје:

Градска општина Савски венац
Град Београд

Припрема и уређење издања:

Душан Динчић, начелник Општинске управе
Бранимир Гајић, члан Општинског већа
Предраг Јовановић, заменик начелника Одељења за имовинско-стамбене послове
Љиљана Љубић Кулунџић, начелница Одељења за инвестиције и јавне набавке
Нина Митранић, начелница Одељења за грађевинске и комуналне послове
Зорица Штуловић, начелница Одељења за друштвене делатности, информисање и месну самоуправу
Лепосава Петровић, начелница Одељења за инспекцијске послове и извршења

Београд, новембар 2010. године




