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Поштовани суграђани,

Пред вама се налази друго проширено издање “Приручника за скупштине зграда” у издању Градске 
општине Савски венац. Намера општине је иницијално била 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.

С обзиром на изузетно интересовање које је овај Приручник изазвао када се првобитно појавио пре две 
године, али и, много више, променама у законима који, између осталог, регулишу и поједина питања важна 
за стамбене зграде, као и новинама које смо увели у Градској општини Савски венац у раду са скупштинама 
зграда након почетних искустава, сматрали смо да је неопходно да вам сада припремимо и испоручимо 
ново обимније издање ове књиге.

Јер у великом граду, као што је наш Београд, скупштине зграда су први ниво локалне самоуправе. Уређен 
простор који нас дочека чим изађемо из свог стана и, што је још важније, уверење да је кроз заједничку 
акцију са комшијама итекако могуће побољшати околину - стварају нам 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 нашем путу искрене и поуздане сарадње грађана и општине. 

Са поштовањем

душан динчић,
председник гО савски венац



Градска општина Савски венац
имовинско-правни 
послови

Како се врши правилно 
конституисање скупштине 
зграде и зашто је то важно 
за станаре?

4



ПрирУчНиК за СКУПшТиНе СТамБеНих зГрада ГрадСКе ОПшТиНе савски венац

www.savskivenac.rs www.savskivenac.rs
6 7

конституисање 
скупштине зграде

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.
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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. 
Председник скупштине зграде може бити и члан домаћинства, али мора да има сагласност власника стана 
која се не мора оверити код надлежног органа. 
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.
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n
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n

избор председника 
скупштине зграде
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Одлучивање и овлашћења 
скупштине зграде

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. 

ОдлУКе скупштине зграде обавезују све власнике станова и других посебних делова зграде. Седницу 
скупштине зграде сазива председник скупштине зграде или било који власник стана.
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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 за одржавање стамбене зграде, у зависности од врсте и утицаја делатности којом се баве на 
увећање трошкова за одржавање.

ОПшТиНа утврђује критеријуме и начин на који ће власници пословних просторија, односно власници станова у 
којима се обавља пословна делатност, плаћати трошкове за одржавање стамбене зграде.

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
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Овлашћења председника 
скупштине зграде

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.

n

n

n

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: 
1. записник са одржане скупштине зграде и избору 
председника  скупштине са потписима више од 
половине власника станова или других посебних 
делова зграде, (не старију од 6 месеци). 
2. Одлуку о формирању скупштине зграде и избору 

n

n

n
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председника (не старију од 6 месеци). 
3. Фотокопију личне карте председника скупштине зграде и доказ о плаћеној такси. 

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

додатне информације можете добити преко
тел. 011/2061-827.

n

n

n

n

n

Формулари
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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.

n

n

n

n

годишњи финансијски 
извештај, Пореска пријава, 
Пдв 

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 орачуноводству 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 ).

n

n

n

n

гОдишњи ФинансиЈски извештаЈ

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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У СлУчаЈУ да стамбена зграда као правно лице, постане обвезник Пдв-а, упућујемо вас на одредбе 
чл.3.став 1., 37.став 1., 38.став 1.и 2., 42., 46., 49.став 1., 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 диндужан 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 .

n

n

n

n

n

n

Пдв

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

Организовање 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.

n

n

n

n
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ЈП “градско стамбено”
- сарадња са скупштином 
зграде

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.

цеНУ чишћења у “Стамбеном” одређује Скупштина града као његов оснивач. Она износи 159,13 динара (са 
Пдв-ом) по стану на месечном нивоу.

n

n

n

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” ?

цена чишћења кОд “стамбенОг и начин ПЛаћања

Плаћање се врши путем градског сервиса обједињене наплате комуналних услуга, уплатницама “инфостана”, 
једном месечно.

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...).

n

n

n

n

n

n

n

n

n

дОкумента за уЛазак у систем чишћења
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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.

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”).

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”.

n

n

n

n

n

n

n

вОдОвОд и канаЛизациЈа

греЈање и тОПЛа вОда

еЛектрична енергиЈа

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.

n

n

n

n

n

! закон о одржавању стамбених зграде зграде (“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 (‘’сл.гласник рс’’ бр. 50/92 и 101/2005)



Градска општина Савски венац
инвестиције

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

24
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„наша кућа”
заједно до лепшег улаза

замеНа улазних врата*
замеНа прозора на ходницима 
УвОђење, замена  интерфона
УГрадња видео надзора
ПОПравКа или замена светла изнад улаза
мОлерСКи радОви: кречење ходника и (по потреби и процени) 
целог степеништа, фарбање гелендера и светларника са заменом 
стакала на светларнику и ходницима зграде;
ФарБање дрвеНих, металних и лифтовских врата
Садња растиња и са обављањем свих  потребних радова у предулазу 
у смислу озелењавања
замеНа поштанских сандучића
КерамичарСКи радОви у улазном холу
чишћење светларника и подрума (само заједнички простор)

n
n
n
n
n
n

n
n

n
n
n

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.

за 4 године  колико ова акција траје учешће у њој је узело преко 150 улаза са територије Савски венац.

врсте радОва на текућем Одржавању стамбених зграда кОЈе су Обухваћене ПрОграмОм*:

* Општина Савски венац ће у циљу побољшања квалитета становања 
,а у складу са жељама и интересима станара ,једном годишње 
ревидирати списак радова .

КОНСТиТУиСаНа Скупштина зграде/Савет зграде;
НачиН  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.

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 у року за пријављивање ,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;

НаКОН ПриКУПљеНих захТева, Општина Савски венац врши процену вредности радова 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 од дана обавештења о 
преузимању;

ОПшТиНа СавСКи веНац, врши избор извођача радова на текућем одржавању улаза.избор извођача радова 
врши се у роковима и под условима које прописује закон о јавним набавкама и оквирно траје од 60 - 90 дана;

ПО заКљУчивањУ УГОвОра са 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 

n
n
n

n

n

n

n

n

n

усЛОви за учешће у ПрОграму

ПОстуПак за учешће у ПрОграму
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радова може бити мања, или једнака процењеној вредности радова, на коју је дата начелна сагласност.
Почетак радова текућег одржавању улаза следи након уплате од  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, овлашћено  лице извођача и одговорно 
лице Скупштине станара.

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

n

n

инФОрмациЈе О сПрОвОЂењу ПрОграма
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Градска општина Савски венац
грађевинске 
активности

Како се прибавља 
документација за све 
врсте радова у згради?

34
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Одељење за имовинско-
правне, комунално-стамбене и 
архитектонско-грађевинске 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.

n

n

n

n

n

n

n

ОвО Одељење врши сЛедеће деЛатнОсти:
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

захТев
дОКаз о праву својине односно праву коришћења објекта
СаГлаСНОСТ власника више од 50% од укупног броја чланова власника станова  (за колективне 
стамбене зграде), односно сагласност свих сувласника (за породичне стамбене објекте)
Три ПримерКа главног пројекта са техничком контролом
ТаКСа

n
n
n
n
n

n
n
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n
n
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n
n
n

n
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ПОтребна дОкументациЈа 
уз захтев

1

2

захтев за рекОнструкциЈу, дОградњу иЛи надзиЂивање 

ПриЈава за извОЂење радОва на адаПтациЈи и санациЈи

за кОЛективне стамбене зграде:
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дОКаз О ПравУ својине на објекту
СаГлаСНОСТ влаСНиКа више од 50% од укупног броја власника станова
( колективне стамбене зграде), односно сагласност свих сувласника објекта
идеЈНи ПрОЈеКаТ у три примерка
ТаКСа

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

дОКаз О ПравУ СвОЈиНе
СаГлаСНОСТ влаСНиКа више од 50% од укупног броја чланова власника станова  (за колективне
стамбене зграде), односно сагласност свих сувласника (за породичне стамбене објекте)
идеЈНи ПрОЈеКаТ у три примерка
ТаКСа

дОКаз О ПравУ СвОЈиНе ОБЈеКТа
дОКаз О УређењУ ОдНОСа у погледу плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта
ТаКСа

n
n

n
n

n
n
n
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n
n
 
n
n

n
n
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4

5

6

3 ПриЈава за извОЂење радОва на инвестициОнОм
Одржавању заЈедничких деЛОва зграде 

захтев за изградњу ПОмОћних ОбЈеката

ПриЈава за извОЂење радОва на укЛањању 
ПреПрека  за инваЛидна Лица 

захтев за ПрОмену намене ОбЈекта, 
без извОЂења радОва

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

дОКаз О влаСНишТвУ ОБЈеКТа, односно праву коришћења земљишта

n
n
 
n

n

8

7 издавање уПОтребне дОзвОЛе

захтев за издавање ОдОбрења за сечу
 - Орезивање стабаЛа

дОКУмеНТа се предају у оригиналу или овереној копији.
захТев се подноси лично или преко овлашћеног лица.
УПлаТа за републичку административну таксу у износу од 240,00 динара на жиро
рачун број 840742221843-57 позив на број: 50-016.
за ПреПиСе  у износу од 240,00 динара по страни преписа, а за  уверења до 10 станова плаћа се 
такса у износу од 610,00 динара, а преко 10 станова у износу од 1220,00 динара на жиро рачун број
840-742251843-73 позив на број: 50-016.

n
n
n

n

Образци се мОгу набавити у ОПштини.

наПОмена везана за дОкументациЈу:

местО ПредаЈе дОкументациЈе: шаЛтери Писарнице

НаПОмеНа:
документација која се подноси 
на  шалтерима писарнице се може  
однети сваког радног дана од 8.00 
до 16.00 часова.!



Градска општина Савски венац
друштвене делатности

Општинске активности, 
програми и акције којe 
стоје на располагању 
грађанима

40
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Одељење за друштвене 
делатности, информисање
и месну самоуправу

Одељење за друштвене делатности, информисање и месну самоуправу је у протекле четири 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 могућност 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 “еко кеса за чистији Савски венац”. Остале 
„зелене“ акције у којима је општина узела учешће су „за зеленији Београд“ и „НаЈзелено“, као и “велико 
спремање на Савском венцу.“

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 општина организује неке видове бриге о здрављу својих суграђана.

У области социјално-хуманитарних активности, општина је усвојила 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 скупштина и савета зграда је пловидба бродом „Топчидерка“, неколико пута годишње.

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. Независно од старости, пола или материјалног 
стања наших грађана, овај пројекат се проширио и заживео на читавом Савском венцу.

У мз ‘’зелени венац’’ у оквиру рекреативног програма редовно се одржавају бесплатни тренинзи аеробика . 

акциЈа „све за Џ“

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.
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акциЈа “екО кеса за чистиЈи савски венац” 

Градска општина Савски венац  у партнерству  са ЈКП “Градска чистоћа” и грађанима, реализовала је  пилот 
пројекат за примарну селекцију и сакупљање секундарних сировина на својој територији под називом “еко 
кеса за чистији Савски венац”, у периоду од јуна 2010. године до маја 2012. године. захваљујући интересовању 
суграђана за рециклажу, и како је Савски венац постао прва општина у Београду у којој је реализовано 
спровођење пројекта примарне селекције и сакупљања посебних врста отпада, ЈКП „Градска чистоћа“ је крајем 
маја 2012. године одлуком Града Београда почела са ширењем пројекта на цео Београд. 

дан за изношење еко кеса са прикупљеним секундарним сировинама за  општину Савски венац је четвртак. 
У току је прилагођавање и укључивање наших грађана у иновирани програм рада градске акције. Суграђани, 
који рециклирањем желе да остваре 20 одсто попуста на услугу одвожења смећа, треба да се јаве најближој 
јединици Поште у свом насељу и са собом понесу последњу уплатницу инфостана, на основу које, запослени 
у Пошти могу домаћинство уврстити у евиденцију за месечну доставу кеса и формирати јединствени бар код. 
Од тада ће на њихову адресу сваког месеца стизати четири „еко кесе“ и четири самолепљива бар кода. Свако 
домаћинство које за месец дана попуни те кесе, што ће помоћу учитавања бар кода који се залепили, бити 
регистровано на Погону „Отпад“, добија 20 одсто попуста на услугу одвожења смећа ЈКП „Градска чистоћа“.

веЛикО сПремање на савскОм венцу

Општина Савски венац, сваке године организује низ еколошких акција посвећених међународном дану заштите 
животне средине. активности се реализују на 4 макро локације и 9 микролокација дуж територије општине које 
су повезане у једну целину под називом “велико спремање на Савском венцу”. дефинисане макро локација 
за чишћење су: хајд парк, Топчидески парк, Топчидерска река, Савско приобаље, а у оквиру микро локација 
које су од изузетног  значаја означена је територија 9 мз на општини Савски венац. Посебан акценат у акцији 
стављен је на активно укључивање грађана и мз. Оквиран број учесника на територији општине прелазио је 
3500. Учествовала је војска, јавна комунална предузећа, привредни субјекти, невладине организације, грађани, 
железница и др.

У протеклих неколико година ГО Савски венац редовно учествује у традиционалној акцији ЈКП ‘’зеленило 

екОЛОшке акциЈе

за житеље мз ‘’Стеван Филиповић’ у току је 
реализација пројеката спортско-рекреативног 
садржаја-гимнастика за житеље преко 45 година 
старости. 

У мз ‘’Топчидерско брдо-Сењак’’  грађани имају 
могућност да се баве стоним тенисом.

мз ‘’4. јули’’ нуди својим грађанима неколико 
врста спортова: мачевање, пикадо стони тенис, 
као и коришћење теретане.

У мз „дедиње“ одржавају се курсеви енглеског 
језика за одрасле.

ПОдеЛа индустриЈске сОЛи

ГО Савски венац преко  својих месних 
заједница, пред почетак зиме, реализује поделу 
индустријске соли за скупштине зграда, и на тај 
начин помаже да прилази зградама и тротоари 
буду рашчишћени и безбедни за кретање 
грађана током ледених зимских дана.
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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.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.

Општина је и ове године избор најлепших 
зелених површина спровела кроз општински 
пројекат „НајзелеНО“, у оквиру локалног 
еколошког акционог плана, и то у седам 
категорија. Бирају се: нај- башта стамбеног 
објекта, нај-зеленило пословног простора, 
најл-балкон окренут ка улици, најл-зелена 
површина школске и предшколске установе, 
као и нај-зелена површина амбасаде, нај-
кровни врт и нај-парк. Награде за најлепше 
уређене зелене површине су поклон ваучери 
за куповину садног материјала у расадницима 
ЈКП „зеленила“ и едукативне књиге из ове 
области.

активнОсти за Очување здравља граЂана

!

ради очувања здравља својих 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 вредности шећера 
у крви, а да при томе не морају да иду код 
свог одабраног лекара.

У сарадњи са милосрдном амбулантом „Свети 
лука“ - друштво пријатеља хиландара, од 
половине 2009. године организују се бесплатни 
еКГ прегледи за суграђане са територије 
општине. 

за заказивање прегледа грађани се могу 
обратити милосрдној амбуланти „Свети 
лука“-друштво пријатеља хиландара или у 
мз “зелени венац“.
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сОциЈаЛнО-хуманитарне активнОсти

ГО Савски венац је наставила са финансирањем услуга персоналних асистената. Корисници ове услуге су лица са 
инвалидитетом са територије општине. Ова услуга је бесплатна за социјално-угрожене особе са инвалидитетом, 
као и за оне који живе сами и ова врста помоћи им је заиста неопходна. 

Настављено је финансирање програма пружања услуга геронтодомаћица. Помоћ је намењена старијима од 65 
година, који живе на територији општине, лошег су социјалног и материјалног стања, а живе сами. Грађани се могу 
јављати на телефоне: 2061766 и 2061844.

Настављена је реализација програма  „Психолошко саветовалиште“ у коме су ангажовани професионалци 
чији је посао да активно слушају, разумеју проблем и помогну кроз разговор да се дође до могућег решења. 
Саветовалиште нуди бесплатне услуге- саветодавне, психотерапијске и медијацијске активности,које ће се до 
краја године одвијати три пута недељно, уторком, средом и четвртком, од 17 до 19 часова, у улици Балканска 34. 
Грађани се могу јављати на телефоне: 063 3477-535.

вОЛОнтерски сервис градске ОПштине савски венац

волонтерски сервис ГО Савски венац, почео је са радом 15. новембра  2011. године.                

циљ отварања волонтерског сервиса је да се утиче на квалитет свакодневног живота грађана Савског венца 
ангажовањем волонтера, који су едуковани да својим услугама и организовањем различитих акција помогну, пре 
свега онима који не могу да се ослоне на помоћ породице или сродника.

Корисници услуга волонтерског сервиса су старија лица, особе са инвалидитетом, породице са децом ометеном 
у развоју и инвалидитетом, родитељи деце са проблемима у понашању, који имају пребивалиште на територији 
Савског венца.

рад волонтерског сервиса је организован у складу са законом о волонтирању републике Србије и Стратегијом 
социјалног развоја ГО Савски венац 2011-2015.

ПрОГрам  рада вОлОНТерСКОГ СервиСа ОБУхваТа:

• рад стручњака волонтера за подршку породици и 
појединцима.

• Услуге се пружају у кућним условима, у просторијама 
сервиса и телефоном, а право на волонтирање у 
кућним условима имају лица старија од 18 година. 
волонтерски рад се темељи на добровољности, уз 
стриктно начело поштовања приватности и личних 
података корисника..

• имајући у виду старосну структуру становника 
Савског венца, волонтерски сервис ће реализовати 
програме и саветовалишта за старија лица- од кућних 
обилазака и помоћи око набавке и припреме хране, 
преко испоручивања лекова и књига за оне који су 
слабо покретни или непокретни,до реализовања 
креативних радионица, стручне подршке и дружења, 
до спортских активности које су прилагођене старијој 
популацији. 

• Пружање бесплатне правне помоћи у области 
социјалне заштите од стране стручних волонтера.
Програм ће се спроводити у сарадњи са домом 
здравља „Савски венац“, центром за социјални рад 
општине, као и са црвеним крстом Савског венаца.

Све услуге волонтерског центра за грађане 
су бесплатне. инфо центар вС се налази у 
просторијама мз „зелени венац“, Поп лукина 17, 
а радно време је од понедељка до петка од 13-16 
часова, тел: 2632-356.!
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вОжња брОдОм за Председнике скуПштина
и савета зграда

Сада већ традиционално, општина и Одељење за друштвене делатности, информисање и месну самоуправу 
за активисте месних заједница, председнике скупштина и савета зграда са Савског венца, организује пловидбу 
бродом ‘’Топчидерка’’: повод је да се сви упознају и кроз дружење размене искуства која ће им користити у 
будућем раду у њиховим зградама. То је прилика да грађани у једној неформалној атмосфери разговарају са 
својим председником и осталим челницима општине, и да том приликом изнесу своје предлоге и сугестије.

акциЈа уреЂења зграда

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 три године завршени су радови у 
133 стамбена објекта, а још десет су у плану да се 
заврше. Током 2012. године акција  се наставља и 
скупштине зграда  могу да се пријављују за ову врсту 
погодности које општина пружа житељима Савског 
венца. 

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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цаЈа ПОПОвић, Председница скуПштине зграде у ресавскОЈ 88
“ мислим да житељи наше општине, па и града нису још увек довољно свесни колики је 
значај  формирања скупштина зграда и ангажовања станара у зградама. Као председница 
скупштине зграде, имала сам значајну помоћ од стране ГО Савски венац. Кроз едукацију, 
коју је општина организовала научила сам како се овај посао ради.На састанцима у 
ГО Савски венац, причало се о разним проблемима са којима се сусрећу председници 
Скупштина зграда, и та размена искустава је од велике важности, нарочито за нас предсднике 
скупштина зграда.Уколико је било недоумица око тога како одређене проблеме треба решавати, 
од комуналних до правних, општина ми је увек помагала саветом, како их превазићи. Програм  “Наша кућа”,који 
општина спроводи већ неколико година, је од изузетног значаја, јер даје могућност да станари среде своје зграде, 
што не би било могуће да су приморани да издвоје пун износ потребан за те врсте радова..

сЛавОљуб чех, Председник скуПштине зграде у уЛици стевана ФиЛиПОвића 29
„ У протекле две године наша скупштина зграде изузетно добро функционише. Скоро сви станари 

су изузетно заинтересовани за све акције везане за уређење зграде, али и остале акције 
које организујемо. ми смо у оквиру скупштине зграде организовали и штаб од три члана, 
који је задужен за нове идеје и предлагање најоптималнијих решења, али и анимирање 
осталих житеља нашег улаза. већ другу годину учествујемо у општинској акцији „Наша кућа“ 
и захваљујући њој смо добрим делом уредили улаз у зграду и степениште, а ове године  

планирамо да уредимо светларник у читавој згради. Трудимо се да „покренемо“ и остале улазе 
да се угледају на наш пример, па с времена на време организујемо заједничка дружења у парку 

испред зграде.“

 миЛОрад кнежевић, Председник скуПштине станара у дурмитОрскОЈ 21
„ Председник скупштине зграде сам већ око пет година, и мени, али и осталим станарима 
много значи сарадња са општином, иако смо и до сада изузетно много бринули о својој 
згради, тако да могу слободно рећи да су ми комшије изврсне. Сами смо скупили новац и 
заменили лифт а урадили смо самостално и комплетну изолацију подрумских просторија. 
У последње три године учествујемо у акцији „Наша кућа“. Ове године намеравамо да 

модернизујемо постојећи видео надзор, да поправимо улазна врата и променимо велики прозор у призрмњу 
због вентилације. иначе, мислим да је веома добро што се општина ангажовала око помоћи код формирања 
скупштина зграда, тамо где до сада нису постојале, тако да сам чуо и да је процедура знатно поједностављена.“

небОЈша марић, ОбЛакОвска 6
„Комуникација са општином Савски венац је у протеклом периоду била одлична, и 

остварена је првенствено преко наше месне заједнице.Оно у чему нам је општина 
помогла су успешни договори око сређивања зелених површина.Тренутно разматрамо 
реализацију акције “Урбани џепови”, како би одређене,првенствено парковске 
површине добиле свој нови изглед. Наравно, све је много лакше и једноставније када 
постоје скупштине зграда.“

ПОзитивна искуства Председника 
скуПштина зграда

кОнтакти
Одељење за друштвене деЛатнОсти, инФОрмисање и месну самОуПраву:

месне заЈеднице

начелница Одељења- зорица штуловић, тел. 2061 766, 2061 863
заменица начелнице - дајана радивојевић, тел: 2061 908 
шеф Одсека за месну самоуправу - наташа Петровић, тел: 2648 948
референт за социјално-хуманитарна питања - снежана цвекић тел: 2061 844
стручни сарадник за екологију - александра имширагић-Ђурић, тел:   2061 709

мз ‘’зелени венац’’ и „гаврило Принцип“, Поп Лукина 17, мира чучак, тел: 2632 356
мз ‘’слободан Пенезић крцун’’, др александра костића 15, бранка родић, тел: 2643 172
мз ‘’западни врачар’’, светозара марковића 79, снежана николић, тел: 2682 526
мз ‘’војвода мишић’’ и „стеван Филиповић“, динарска 14, наташа Петровић, тел: 2648 948
мз ‘’топчидерско брдо-сењак’’, васе Пелагића 54, сања костић, тел: 3693 085
мз ‘’4.јул’’, миленка веснића 3, тел: 2660 843
мз ‘’дедиње’’, булевар кнеза александра карађорђевића 29, бранка марић, тел: 2668 252

n
n
n 
n
n

n
n
n 
n
n
n
n



Градска општина Савски венац
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 

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

станара и користе се у складу са њиховом наменом.

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 аутомобили 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.

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.

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.
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n

n

n

n

n

n

n
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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 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. 

заБрањеНО Је На ПрОзОрима, терасама, лођама и балконима држати необезбеђене посуде са биљним 
засадом и друге предмете који могу угрожавати безбедност грађана, оштетити или упрљати возила и спољне 
делове зграде.

ПредСедНиК СКУПшТиНе зграде је дужан да за време зиме предузима мере заштите против смрзавања и 
прскања водоводних инсталација у заједничким просторијама.
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СПOљНи делОви зГраде (фасада и сви елементи фасаде, кров, димњак и други елементи крова, олук и 
олучне цеви, тераса, балакон, лођа, прозор, врата, излог и други отвори на згради, надстрешница и други 
спољни елементи зграде) морају се држати у уредном стању.

УредНО СТање спољних делова зграде подразумева да ти делови нису оштећени, запрљани, исписани, 
излепљени плакатима, односно да на други начин својим изгледом не нарушавају општу уређеност града.

О УредНОм СТањУ заједничких спољних делова зграде за колективно становање и пословно-стамбене 
зграде, дужни су да се старају сви власници станова и других посебних делова зграде, односно закупци станова 
у државној својини.

О УредНОм СТањУ спољних делова зграде који су у саставу одређеног стана, односно другог посебног дела 
зграде (тераса, лођа, прозор и сл.), дужан је да се стара власник тог стана, односно закупац стана у државној 
својини, односно власник тог посебног дела зграде. 

При извОђењУ радОва на спољним деловима зграде, ти се радови морају извести стручно и квалитетно, 
те да се избором врсте материјала и боја, не наруше целокупан изглед зграде и околине. радови се изводе на 
основу одговарајућег одобрења (акта) надлежног органа.

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.

Са КрОва и других спољних делова зграде, власник, односно корисник зграде дужан је да уклања леденице 
ради спречавања и отклањања опасности за живот и здравље људи и безбедности добара и околине.
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комунални ред и 
одржавање чистоће
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за УКлањање ледеНица са спољног дела зграде који је у саставу стана или другог посебног дела зграде 
(пословни простор), а који је доступан за уклањање одговоран је власник, односно корисник тог дела зграде.

У СлУчаЈУ да није могуће уклањање леденица са зграде, власници, односно корисници зграде, дужни су да 
благовремено поставе ознаке упозорења на опасност од обрушавања леденица, као и одговарајуће запреке 
ради обилажења угрожених делова површина око зграде.

УКлањање СНеГа и леда са тротоара испред зграде ширине до 5 м, између и око стамбених зграда 
обезбеђују и одговорна су правна и физичка лица (скупштина зграде и станари).

ПаСажи и простор испред улаза у зграду морају бити осветљени за све време трајања јавне расвете.

заБрањеНО Је на спољним деловима зграде који су окренути према улици или тргу, на видљив начин сушити 
веш, држати постељину или тепихе, као и одлагати друге ствари на начин којим се нарушава изглед зграде.

Клима УређаЈ поставља се тако да се онемогући изливање кондензата из клима-уређаја на спољне делове 
те зграде, суседне зграде, као и директно изливање на површину јавне намене, односно површину у јавном 
коришћењу.

ПОвршиНа ОКО зГраде и ограда морају се држати у уредном стању.

УредНО СТање ПОдразУмева: редовно чишћење површина око зграде, кошење траве, уклањање корова, 
орезивање живе ограде и другог растиња, одржавање бетонске површине, тротоара, прилазних стаза и 
степеница, интерних саобраћајница, противпожарних стаза, ограда и др.

ОГрада, зелеНилО и други елементи уређења површина око зграде морају се одржавати тако да не оштећују 
зграду и инсталације, омогућавају коришћење зграде, тих  површина и површина са којима се граниче (улица, 
суседна зграда и парцела и сл.).

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

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 
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тротоарима, у двориштима, ходницима и другим сличним местима, морају имати одговарајуће затвараче 
(поклопце).

О ОдржавањУ ОТвОра који су у саставу зграде стара се стамбена зграда (скупштина, односно савет зграде).

СТаНари СУ дУжНи да одржавају чистоћу на улазима, степеништима и свим заједничким просторијама и да 
обезбеде несметан и слободан пролаз кроз ове просторије и двориште.

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 
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.

У ПОдземНе КОНТеЈНере неопходно је одлагати кућно смеће у 
складу са упутством које се налази на поклопцу контејнера.
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држање домаћих животиња 
и кућних љубимаца

држалац домаће животиње, односно кућног љубимца, је свако физичко лице које је као власник, 
односно држалац, одговорно за живот, заштиту здравља и добробит животиње. 

држалац животиње обавезан је да држи животуњу на начин којим не угрожава њену добробит, да 
јој обезбеди адекватан смештај, неопходну негу, правилну исхрану, одговарајуће хигијенско-санитарне 
услове простора у коме борави и здравствену заштиту у складу са законом којим се уређује добробит 
животиње.

На ТериТОриЈи Градске општине Савски венац не могу се држати копитари, папкари, живина и кунићи.

ГОлУБОви се могу држати на крову или тавану у стамбеној згради, у посебно ограђеном простору, уз 
претходно прибављену сагласност свих власника станова и посебних делова стамбене зграде.

У двОришТУ стамбене зграде, голубови се могу држати у посебно ограђеном простору под условом да је 
удаљен најмање 10 м од најближег стамбеног или пословног објекта на суседној парцели, и по претходно 
прибављеној сагласности свих власника станова и посебних делова стамбене зграде.

заБрањеНО је држање паса и мачака и остављање истих без надзора држаоца на балкону, тераси и лођи 
која припада стану.

изУзеТНО пси и мачке се могу држати у заједничким просторијама стамбених зграда (перионица, 
просторија за сушење рубља, просторија за рад органа управљања зградом, просторија за смештај опреме 
за текуће одржавање зграде), по претходно прибављеној сагласности свих власника станова и посебних 
делова зграде, на начин којим се обезбеђује њихова добробит у складу са законом којим се уређује 
добробит животиња. 

дОзвОљеНО Је увођење пса и мачке у лифт стамбене зграде уколико је празан. Приликом 
коришћења лифта, степеништа и ходника стамбене зграде, пас мора бити на повоцу, под непосредном 
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контролом држаоца.

ПСи Се могу држати у дворишту стамбене зграде у посебном објекту, по претходно прибављеној 
сагласности свих власника станова и посебних делова стамбеме зграде. Објекат за држање пса мора 
бити удаљен најмање 5 м од најближе стамбене зграде или пословног објекта на суседној парцели, 
односно кућа у дворишту са већим бројем породичних кућа.

УлазНа КаПиЈа дворишта стамбене зграде у коме се држи пас, мора бити видно означена таблом са 
цртежом и натписом који указује на присуство пса.

ПСи који се држе као кућни љубимци, а који могу представљати опасност за околину (опасни пси), 
држе се у складу са посебним прописом којим се уређује начин држања паса који могу представљати 
опасност за околину.

На ЈавНе ПОвршиНе могу се изводити пси који су вакцинисани против беснила и трајно обележени у 
складу са законом којим се уређује ветеринарство.

На ЈавНе ПОвршиНе могу се изводити мачке које су ваксинисане против беснила у складу са 
законом којим се уређује ветеринарство.

држалац животиње, као и лице које изводи пса на јавну површину дужан је да пса изводи на 
поводнику и сноси пуну одговорност за његово понашање на јавној површини.

ОПаСНОГ ПСа на јавну површину могу изводити само пунолетна лица, и то на поводнику и са 
заштитном корпом на њушци, која су дужна да са собом носе потврду за пса, издату у складу са 
посебним прописом.

УКОлиКО ПаС или мачка, приликом извођења, на било који начин испрља јавну површину, држалац 
животиње, односно лице које изводи пса или мачку, обавезан је да испрљану површину без одлагања 
очисти.

заБрањеНО Је изводити на јавну површину и ван простора у коме бораве егзотичне и дивље 
животиње које се држе као кућни љубимци, осим приликом промене места боравка и одвођења код 
ветеринара, и то у одговарајућим транспортерима прилагођеним врсти и величини.
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Оглашавање

надлежности инспекције

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.

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 и кућних љубимаца
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1.кОмунаЛна инсПекциЈа 

- 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.

 
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 на прописан начин,
- да ли је технички преглед извршен у складу са законом и прописима донетим на основу закона, и да ли је за 
објекат који се користи издата употребна дозвола.
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2. граЂевинска инсПекциЈа
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- да ли се објекат користи за намену за коју је издата грађевинска и употребна дозвола.
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 извршава решења грађевинских и комуналних инспектора, Одељења за имовинско-правне и 
стамбене послове, као и Одељења за грађевинске и комуналне послове ГО Савски венац.

n

n

n

3. Одсек извршења

• закон о комуналним делатностима
• Одлука о кућном реду у стамбеним зградама
• Одлука о одржавању чистоће
• Одлука о комуналном реду
• Одлука о условима и начину постављања 
привремених објеката на јавним површинама 
• Одлука о постављању тезги и других покретних 
објеката 
• Одлука о држању домаћих животиња и кућних 
љубимаца на територији града Београда
• Одлука о димничарским услугама
• Одлука о оглашавању на територији града Београда

• Одлука о јавним паркиралиштима 
• Одлука о радном времену угоститељских, занатских и 
трговинских објеката на територији града Београда
• Одлука о пречишћавању и дистрибуцији воде
• 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.

ПрОПиси

имПресум

издаје:

градска општина савски венац
град београд

Припрема и уређење издања:

душан динчић, предсеник ГО Савски венац
бранимир гајић, члан Општинског већа
Предраг Јовановић, начелник Одељења за за имовинско-правне, комунално-стамбене 
и архитектонско-грађевинске послове
љиљана љубић кујунџић, начелница Одељења за инвестиције и јавне набавке
зорица штуловић, начелница Одељења за друштвене делатности, информисање и месну самоуправу
Јован грбавац, начелник Одељења за инспекцијске послове и извршења

Београд, септембар 2012. године
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