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Предговор

Приручник градске општине савски венац отвара једно ново поглавље у локалној самоуправи градске 
општине савски венац. у приручнику је представљено свако појединачно одељење и у оквиру њих 
сажето сваки појединачни поступак из надлежноасти одељења. у креирању овог приручника пошли смо 
од основних начела управног поступка и локалне самоуправе као првог непосредног контакта државе са 
својим грађанима. циљ је јасно, прецизно и сажето представљање градске општине савски венац, њених 
надлежности и омогућавање њеним становницима као својим корисницима, једноставно и непосредно 
остваривање својих права. овим приручником желимо да прибрилижимо својим грађанима управу 
градске општине савски венац, да је учиномо транспаретном, како би грађани остваривали своја права 
једноставно, ефикасно и непосредно. кроз овај приручник такође смо пружили преглед законских и 
интерних процедура којим грађани могу једноставно вршити контролу законитости и ефикасности рада 
општинске управе.

 Приручник обухвата комплетну надлежност градске општине савски венац и у будућности ће бити даље 
надограђиван са новим надлежностима у складу са новим законским прописима.  





Приручник управе го савски венац



имовина

савски венац
кнеза милоша 69, Београд

тел: 20 61 700
www.savskivenac.rs



одељење за имовинско 
Правне, грађевинске и 

комунално-стамБене Послове
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Одељење за имовинско правне, грађевинске и комунално-стамбене послове у оквиру својих надлежности спроводи поступке:

Одсек за имОвинскО-правне пОслОве
израђује решења из области имовинско правних и грађевинских послова, изузимање грађевинског земљишта у поступцима 
изградње саобраћајница, израда споразума о утврђивању накнаде за изузето земљиште, израђује решења за изградњу, доградњу, 
реконструкцију, адаптацију објекта и инвестиционо одржавање објеката, израђује решења о употреби објеката. 

Одсек за експрОпријацију и издавање грађевинских уверења
израђује решења у поступцима експропријације, поништаја решења о експропријацији, административног преноса, поништаја 
решења о изузимању, утврђивањe престанка права коришћења на земљишту, утврђивањe права на надзиђивање, израђује 
грађевинска уверења о посебним физичким деловима стамбених зграда. 

Одсек за кОмуналнО стамбене пОслОве
израђује решења у у поступку издавања одобрења за постављање привремених и покретних објеката на јавним површинама, 
у поступцима расељавања, исељења бесправно усељених лица на територији општине савски венац, преноса права закупа  на 
становима на којима право коришћења има општина савски венац, решава по захтевима за откуп станова на којима право коришћења 
има општина савски венац, води евиденције из надлежности Одељења и издаје уверења по тим евиденцијама односно издаје 
уверења о евиденцији савета зграде и скупштине станара. 

Одсек за грађевинскО-архитектОнске пОслОве 
прегледа и оверава инвестиционо-техничку документацију за изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију, санацију, изградњу 
помоћних објеката, гаража и инвестиционо одржавање, стамбених и пословних објеката у поступку издавања решења, као и 
документацију у поступку издавања одобрења за постављање привремених и покретних објеката на јавним површинама (киосци, 
мањи монтажни објекти, мобилијари, летње баште, конзерватори итд.), за унутрашњу гасну инсталацију и прикључак, и издаје 
уверења о физичким деловима непокретности ради њихове укњижбе.

сагласнОст за распОлагање непОкретнОстима у јавнОј свОјини града беОграда
сходно одредбама закона о јавној својини („сл.гласник рс“, бр. 72/2011) и Одлуци о начину поступања са стварима које су у јавној 
својини града београда, односно на којима град београд има посебна својинска овлашћења (“сл. лист града београда”, бр. 60/2012) 
корисницима, односно носиоцима права коришћења на стварима у јавној својини града, сагласност за санацију, адаптацију, 
инвестиционо одржавање и реконструкцију непокретности које користе, односно којима управљају, за закључење и отказ уговора о 
закупу, прибављање и распологање односно закључење уговора о откупу станова, за будућу изградњу, односно извођење радова, 
односно већ изведене радове, као и све друге сагласности које су корисницима, односно носиоцима права коришћења потребне 
у управљању стварима у јавној својини града, издаје секретаријат за имовинско-правне послове, грађевинску и урбанистичку 
инспекцију града београда.

кратак опис послова одељења
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пријем странака

информације везане за поступке Одељења могу се добити у службеним просторијама Одељења - уторком и четвртком од 12 до 14 
часова, 5 спрат или преко телефона.

начелник Одељења, канцеларија 84, тел: 2061-827
Одсек за имовинско правне послове, канцеларија 80, тел: 2061-831
Одсек за експропријацију и издавање грађевинских уверења, канцеларија 85, тел: 2061-834
Одсек за комунално-стамбене послове канцеларија 75, тел: 2061-797
Одсек за грађевинско-архитектонске послове, канцеларија 74, тел: 2061-812 

Формулари за подношење захтева су доступни на писарници градске општине савски венац или се могу преузети на званичном веб 
сајту.
приликом подношења захтева потребно је приложити потврду о уплаћеној такси за поднети захтев, као и након издавања одлуке 
органа управе потребно је доставити потврду о уплаћеној такси за предметну одлуку. 
информације о висини прописане таксе могуће је добити на писарници градске општине савски венац приликом предаје захтева  
или преко телефона Одељења.
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закуп неизграђеног грађевинског 
земљишта у јавној својини

ФОрмирање грађевинске парцеле – исправка граница кат.
парцеле:

врста захтева:
захтев за давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у 
јавној својини  непосредном погодбом у циљу исправке граница 
суседних катастарских парцела ради формирања грађевинске парцеле 
у складу са одредбама члана 96. став 10. тачка 3. закона о планирању и 
изградњи («сл. гласник рс», бр. 72/2009, 24/2011 и 50/2013). 

кратак Опис пОступка:
градска општина савски венац решавајући по захтеву корисника 
основне парцеле доноси решење којим се даје у закуп непосредном 
погодбом  неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини у 
катастарској општини савски венац, на којој је корисник град београд 
или градска општина савски венац,  у циљу исправке граница суседне 
кат. парцеле на којој је носилац права коришћења подносилац захтева, 
ради формирања грађевинске парцеле у циљу привођења земљишта 
намени изградњом објекта бргп до 800м2 у складу са важећим 
регулационим планом.

надлеЖнОст:
- Одељење за имовинско правне, грађевинске и комунално-стамбене 
послове 
- комисија за давање у закуп осталог неизграђеног грађевинског 
земљишта у јавној  
   својини градске општине савски венац у београду
- председник градске општине савски венац

прОписи:
- Чл.96 и чл.97 закона о планирању и изградњи («сл. гласник рс», бр. 
72/2009, 24/2011 и 50/2013)
 - Чл. 18. и чл. 21. Одлуке о грађевинском земљишту  (“сл. лист града 
београда”бр.23/10) 

тОк пОступка:
1. странка подноси захтев комисији за давање у закуп неизграђеног 
грађевинског земљишта у јавној својини градске општине савски венац 

преко Одељења за имовинско правне, грађевинске и комунално-
стамбене послове градске општине савски венац, које обавља стручне 
послове за потребе комисије.
2. Одељење обрађује списе предмета и уколико је документација 
комплетна, прибавља сагласност надлежног правобранилаштва 
и висину закупнине и јединичног износа накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта од стране дирекције за грађевинско 
земљиште и изградњу београда ј.п., ул.његошева бр.84. 
3. дирекција утврђује закупнину на основу извештаја пореске управе 
министарства финансија републике србије.
4. подносилац захтева је дужан да у року од осам дана од дана пријема 
услова достави писану изјаву да исте прихвата (подносилац захтева 
даје изјаву на записник пред Одељењем). у случају да се подносилац 
захтева у наведеном року не изјасни или не прихвати услове сматраће 
се да је одустао од поднетог захтева. 
5. комисија цени основаност захтева и записник са одговарајућим 
предлогом доставља се организационој јединици градске, односно 
општинске управе, у року од осам дана од дана одржане седнице 
комисије. 
6. председник градске општине савски венац доноси решење. 
7. решење о давању грађевинског земљишта у закуп је коначно и 
против истог се не може изјавити жалба, али се може покренути 
управни спор у року од 30 дана од дана пријема решења, тужбом која 
се непосредно предаје управном суду у београду, сходно чл.24 Одлуке 
о грађевинском земљишту  («сл. лист града београда», бр. 23/2010).
8. закупци су дужни да у року од 30 дана од дана коначности решења 
о давању у закуп грађевинског земљишта, закључе уговор о закупу 
са дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу београда ј.п. 
ул.његошева бр.84. у случају да именовани којем је дато у закуп 
грађевинско земљиште, својом кривицом не приступи закључењу 
уговора у наведеном року, председник општине доноси акт о стављању 
ван снаге решења о давању грађевинског земљишта у закуп.   
9. након закључења уговора о закупу са дирекцијом за грађевинско 
земљиште и изградњу београда ј.п., решење представља правни 
основ за упис права закупа на предметној катастарској парцели.
10. закупац и дирекција предметним уговором уређују начин плаћања 
закупнине у складу са одедбама чл.36. Одлуке о грађевинском 
земљишту  («сл. лист града београда», бр. 23/2010). закупнина се 
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плаћа једнократно са предвиђеним попустом или у ратама. рате ће 
се усклађивати са порастом цена на мало у републици србији, према 
објављеним подацима надлежне организације за послове вођења 
статистике.
11. по завршеној изградњи и упису објекта у јавној књизи о евиденцији 
непокретности и правима на њима, конверзија права закупа у право 
својине може се извршити по измирењу укупне закупнине, о чему 
закуподавац (дирекција) издаје потврду;

напОмена:
за решавање по захтеву за давање у закуп земљишта ради изградње 
објекта бргп до 800м2 надлежна је градска општина (уколико је уписана 
општина или град београд као корисник земљишта), а за изградњу 
објекта преко 800м2 бргп надлежна је градска управа – секретаријат за 
имовинско-правне послове, ул. 27.марта бр.43-45.
у складу са одредбама чл.77 ст. 5. статута града београда («сл. лист града 
београда», бр. 39/2008 и 6/2010), поступци легализације и поступци 
давања у закуп грађевинског земљишта непосредном погодбом у 
поступку легализације ради изградње објеката до 800 м2 бргп, прелазе 
у надлежност града београда.
регулациони планови за територију градске општине савски венац 
доступни су на званичном сајту градске општине савски венац.

1. лист непокретности за све катастарске 
парцеле које улазе у састав грађевинске 
парцеле (не старији од 6 месеци 
и у оригиналу) – издаје катастар 
непокретности, београд, ул. 27. марта 
бр. 43-45,
2. услови за исправку граница суседних 
катастарских парцела - информација о 
локацији (издаје градски секретаријат 
за урбанизам и грађевинске послове 
ул.краљице марије 1/VIII-X - не старији 
од 6 месеци и у оригиналу) у складу са 
уверењем о формирању грађевинске 
парцеле,
3. уверење о формирању грађевинске 
парцеле ( републички геодетски завод, 
ул. 27. марта 43-45) ( не старији од 6 
месеци и у оригиналу),
4. копија плана парцеле (републички 
геодетски завод, ул.27.марта 43-45, не 
старији од 6 месеци и  оригин.)
5. копија плана водова (републички 
геодетски завод, ул.булевар војводе 
мишића 39)
6. доказ – правни основ уписа права 
коришћења на основној кат. парцели 
(уговор о купопродаји , чл.84 закона о 
планирању и изградњи, и др.)  
7. копија личне карте подносиоца 
захтева за физичко лице, извод из апр-а 
за правно лице 

ФОрмулар: 
закуп неизграђенОг грађевинскОг 
земЉиШта у јавнОј свОјини

ДОКУМЕНТАЦИЈА

http://www.savskivenac.rs/obrasci/C-4.pdf
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измена уговора о закупу

врста захтева:
захтев за измену уговора о закупу у смислу одредби чл.98 закона 
о планирању и изградњи («сл. гласник рс», бр. 72/2009, 24/2011 
и 50/2013) и одредби чл.40 и чл.41 Одлуке о грађевинском 
земљишту  («сл. лист града београда», бр. 23/2010) 

кратак Опис пОступка
измена уговора о закупу врши се у случају да се промени 
власник објекта који је изграђен, односно који је у изградњи 
на грађевинском земљишту које се користи по основу уговора 
о закупу, тако да нови власник објекта, односно објекта у 
изградњи ступа на место досадашњег закупца грађевинског 
земљишта. 

надлеЖнОст:
- Одељење за имовинско правне, грађевинске и комунално-
стамбене послове градске   општине савски венац
- комисија за давање у закуп осталог неизграђеног грађевинског 
земљишта у јавној
   својини градске општине савски венац у београду
- председник градске општине савски венац

прОписи:
- Чл.98 закона о планирању и изградњи («сл. гласник рс»,бр. 
72/2009, 24/2011 и 50/2013)
- Чл.40 и 41 Одлуке о грађевинском земљишту  («сл. лист града 
београда», бр. 23/2010) 

тОк пОступка:
захтев се подноси Одељењу које по обради захтева исти 
доставља комисији за процену испуњености услова за престанак 
права коришћења грађевинског земљишта. 
након разматрања захтева комисија доставља записник са 
одговарајућим предлогом организационој јединици општинске 
управе, у року од осам дана од дана одржане седнице комисије. 
председник градске општине доноси решење којим се мења 
закупац и даје сагласност дирекцији за грађевинско земљиште 
и изградњу београда ј.п., ул.његошева бр.84, да са новим 

власником објекта, односно објекта у изградњи закључи уговор 
о закупу. 
уговор о закупу закључује се у року од 30 дана од дана 
достављања решења новом власнику објекта, односно објекта 
у изградњи.
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захтев за измену уговора о закупу 
подноси нови власник објекта, односно 
објекта у изградњи, уз који доставља: 
1. уговор о куповини објекта, односно 
објекта у изградњи, 
2. други правни основ којим стиче 
право својине на објекту или објекту 
у изградњи, који је судски оверен, 
односно правоснажно решење о 
наслеђивању, 
3. потврду пореске управе о измирењу 
пореза по том правном основу или са 
потврдом пореске управе о ослобађању 
од пореске обавезе 
4. изјавa да прихвата све обавезе 
дотадашњег закупца из уговора о закупу. 

ДОКУМЕНТАЦИЈА

начелник Одељења 2061-827

Одсек за имовинско правне 

послове 2061-831

Одсек за експропријацију и 

издавање грађевинских уверења, 

канцеларија 2061-834

Одсек за комунално-стамбене 

послове 2061-797

Одсек за грађевинско-

архитектонске послове 2061-812 
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Јавно надметање  за давање 
у закуп грађевинске парцеле

врста захтева:
пријава за учествовање у поступку јавног надметања за давање 
у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на основу члана 
96. став 1. и чл.97 закона о планирању и изградњи («сл.гласник 
рс» бр.72/09, 24/2011 и 50/2013)

кратак Опис пОступка:
градска општина савски венац расписује оглас о јавном 
надметању за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној 
својини ради изградње стамбено пословних објеката бргп до 
800м2 на грађевинским парцелама дефинисаним важећим 
регулационим планом.  право учешћа имају сва правна и 
физичка лица.

надлеЖнОст:
- Одељење за имовинско правне, грађевинске и комунално-
стамбене послове градске  општине савски венац
- комисија за давање у закуп осталог неизграђеног грађевинског 
земљишта у јавној  
   својини градске општине савски венац у београду
- председник градске општине савски венац

прОписи:
- Чл.96 и чл.97 закона о планирању и изградњи («сл. гласник 
рс», бр. 72/2009,24/2011 и 50/2013) 
- Чл. 25. до чл. 32. Одлуке о грађевинском земљишту (“сл.лист 
града београда”бр.23/10)

тОк пОступка: 
градска општина савски венац одлучује о јавном оглашавању 
јавног надметања, за давање у закуп грађевинског земљишта из 
надлежности градске општине, након прибављања од дирекције 
података о висини закупнине и јединичног износа накнаде 
за уређивање грађевинског земљишта за одређену локацију. 
дирекција за грађевинско земљиште и изградњу београда ј.п., 
ул.његошева бр.84 утврђује закупнину на основу извештаја 
пореске управе министарства финансија републике србије.

поступак јавног надметања спроводи комисија градске општине 
савски венац у београду за давање у закуп осталог неизграђеног 
грађевинског земљишта у јавној својини.

подношење пријава за јавно надметање не може бити краћи од 
30 дана од дана јавног оглашавања. 

јавни оглас се објављује у дневном листу који се дистрибуира на 
целој територији републике србије.  

предметно земљиште има право да добије закупац који понуди 
највећи износ закупнине.

акт о давању земљишта у закуп доноси председник општине 
савски венац у београду.

закупац је дужан да закључи уговор о закупу са дирекцијом за 
грађевинско земљиште и изградњу београда ј.п., ул.његошева 
бр.84 у року од 30 дана од дана коначности решења о давању у 
закуп грађевинског земљишта. 

учесник јавног надметања који сматра да му је у поступку јавног 
надметања повређено право, може да покрене управни спор 
против решења из претходног става, у року од 30 дана од дана 
пријема тог решења. 

непотпуне и неблаговремене пријаве, односно пријаве које не 
садрже све исправе и податке који су предвиђени овим огласом 
или су подаци дати супротно објављеним условима, неће 
бити узете у разматрање, као и уколико подносилац потпуне и 
благовремене пријаве не приступи јавном надметању.

напОмена:
градска општина савски венац преко органа општине доноси 
одлуку о јавном оглашавању јавног надметања за давање у закуп 
грађевинског земљишта ради изградње објекта бргп до 800м2 
из надлежности градске општине. 
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пријава правног лица оверена потписом 
и печатом овлашћеног лица садржи:  
назив и седиште, број телефона, решење 
о регистрацији у регистру привредних  
субјеката код агенције за привредне 
регистре у београду и порески 
идентификациони број.

пријава физичког лица садржи: име 
и презиме, адресу, број телефона, 
матични број и потпис, а ако је приватни 
предузетник и матични број радње 
из јединственог регистра радње, број 
телефона и порески идентификациони 
број. 

пријава мора да садржи: изјаву о 
прихватању осталих услова из огласа и 
копију исправе о уплати депозита или 
гаранцију банке.

пријава за учешће на огласу о јавном 
надметању са доказом о депозиту, 
доставља се на писарницу градске 
општине савски венац, ул.кнеза милоша 
бр.69, београд, у затвореној коверти, 
са видљивом назнаком - комисији за 
давање у закуп осталог неизграђеног 
грађевинског земљишта у јавној својини 
градске општине савски венац у 
београду и са назнаком на коју локацију 
– грађевинску парцелу се односи и ко је 
подносилац пријаве.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

ФОрмулар:  
пријава за јавнО надметање за 
давање у закуп грађевинске парцеле

начелник Одељења 2061-827

Одсек за имовинско правне 

послове 2061-831

Одсек за експропријацију и 

издавање грађевинских уверења, 

канцеларија 2061-834

Одсек за комунално-стамбене 

послове 2061-797

Одсек за грађевинско-

архитектонске послове 2061-812 

http://www.savskivenac.rs/obrasci/C-7.pdf
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експропријација

врста захтева: 
захтев за експропријацију непокретности поднет од стране крајњег 
корисника експропријације (дирекције за грађевинско земљиште 
и изградњу београда) и на основу предлога надлежног јавног 
правобраниоца (јавно правобранилаштво градске општине савски 
венац) и престанак права коришћења земљишта под објектом 
и земљишта које служи за редовну употребу објекта, (у корист 
града београда за потребе дирекције за грађевинско земљиште и 
изградњу београда), ради привођења земљишта намени изградњом 
објеката за које је од стране владе рс утврђен јавни интерес за 
експропријацију у складу са планским актом, а сходно одредбама 
чл.25 и 12 а у вези са чл.8 закона о експропријацији (сл.гласник рс 
бр.53/95, 20/09 и 55/13).

кратак Опис пОступка: 
законом о експропријацији прописано је да се непокретности могу 
експроприсати или се својина на њима може ограничити само у 
јавном интересу утврђеном на основу закона, уз накнаду која не 
може бити нижа од тржишне. јавни интерес за експропријацију 
непокретности утврђује се законом или одлуком владе у складу са 
овим законом. 

надлеЖнОст:
Одељење за имовинско-правне, грађевинске и комунално-стамбене 
послове градске   општине савски венац

прОписи:
чл.1, чл.2, чл.10 и чл.12 закона о експропријацији (сл.гласник рс 
бр.53/95, 20/09 и 55/13))

тОк пОступка: 
1. предлог за експропријацију може поднети корисник 
експропријације тек пошто је у складу са овим законом утврђен 
јавни интерес за експропријацију непокретности. утврђивање 
јавног интереса: влада може утврдити јавни интерес за 
експропријацију ако је експропријација непокретности неопходна 
за изградњу објеката у области: образовања, здравства, социјалне 
заштите, културе, водопривреде, спорта, саобраћајне, енергетске и 

комуналне инфраструктуре, објеката за потребе државних органа и 
органа територијалне аутономије и локалне самоуправе, објеката 
за потребе одбране земље, као и за изградњу станова којима се 
решавају стамбене потребе социјално угрожених лица.
2. у име аутономне покрајине, града, града београда, односно 
општине предлог за експропријацију подноси надлежни јавни 
правобранилац, односно друго лице које заступа аутономну 
покрајину, град, град београд, односно општину. предлог за 
експропријацију подноси се општинској управи општине на чијој се 
територији налази непокретност предложена за експропријацију, 
у року од једне године од дана утврђивања јавног интереса за 
експропријацију.
3. поступак по предлогу за експропријацију спроводи и решење 
доноси служба општинске управе надлежне за имовинско правне 
послове општине на чијој се територији налази непокретност 
предложена за експропријацију (у даљем тексту: општинска управа).
4. Обзиром да је поступак двостраначки орган управе је дужан да 
одржи усмену расправу ради изјашњавања странака у поступку. на 
расправу се позивају све странке у поступку.
5. пре доношења решења о експропријацији орган из става 1. овог 
члана саслушаће сопственика непокретности о чињеницама од 
значаја за експропријацију непокретности.
6. ако се приликом експропријације једног дела непокретности 
утврди да сопственик нема економског интереса да користи 
преостали део непокретности, односно ако је због тога на 
преосталом делу непокретности онемогућена или битно отежана 
његова егзистенција, експроприсаће се, на његов захтев, и тај део 
непокретности. Орган који води поступак експропријације дужан 
је да поучи ранијег сопственика да може да поднесе захтев за 
експропријацију преосталог дела непокретности и да то унесе 
у записник. захтев се може  поднети у року од две године од 
завршетка изградње објекта, односно завршетка извођења радова. 
ако се захтев за експропријацију преосталог дела непокретности 
поднесе до доношења првостепеног решења о експропријацији, 
општинска управа решава по захтеву истовремено са предлогом 
корисника експропријације.
7. експропријацијом грађевинског објекта на грађевинском 
земљишту у државној, односно јавној својини сопственику таквог 



17
објекта престаје право коришћења земљишта под објектом и 
земљишта које служи за његову редовну употребу.
8. решење којим се усваја предлог за експропријацију нарочито 
садржи:1) назначење корисника експропријације; 2) назначење 
непокретности која се експроприше; 3) назначење сопственика 
непокретности; 4) назначење сврхе експропријације, као и број 
и датум решења којим је утврђен јавни; 5) обавезе корисника 
експропријације из чл. 15, 16. и 19. овог закона; 6) обавезу 
сопственика, односно држаоца, да непокретност преда у државину 
корисника експропријације, као и рок предаје; 7) обавезу корисника 
експропријације да у року од 15 дана од дана правоснажности 
решења о експропријацији општинској управи поднесе писмену 
понуду о облику и висини накнаде за експроприсану непокретност.
9. по жалби против првостепеног решења донетог по предлогу 
за експропријацију решава министарство надлежно за послове 
финансија и привреде
 
напОмена:
Одредбама чл.70 закона о експорпијацији прописано је да се права 
на непокретности у државној или друштвеној својини могу решењем 
општинске управе одузети или ограничити и пренети на другог 
носиоца права на непокретности у друштвеној или државној својини, 
ако то захтева јавни интерес (административни пренос). Одредбе које 
се односе на експропријацију непокретности сходно се примењују и 
на административни пренос непокретности.

уз предлог за експропријацију подноси 
се:
1) извод из катастра непокретности који 
садржи податке о непокретности за коју 
се предлаже експропријација – лист 
непокретности, копија плана;
2) оверен извод из одговарајућег 
планског акта;
3) решење којим је утврђен јавни 
интерес за експропријацију.
када је корисник експропријације 
република србија, аутономна покрајина, 
град, град београд, општина и други 
корисник експропријације који према 
важећим прописима не може да отвори 
рачун код пословне банке, уз предлог 
за експропријацију, дужан је да поднесе 
и потврду о обезбеђеним средствима 
у буџету корисника експропријације, 
односно овлашћење или други 
инструмент обезбеђења плаћања 
накнаде, у складу са прописима којима 
се уређује платни промет.

ДОКУМЕНТАЦИЈА
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споразум о накнади 
за експроприсану вредност

врста захтева: 
споразумно одређивање накнаде за експроприсану непокретност 
у складу са одредбама чл.56 и 57 закона о експоријацији (сл.
гласник рс бр.53/95, 20/09 и 55/13). 

кратак Опис пОступка:
после правоснажности решења о експропријацији општинска 
управа дужна је да одмах без одлагања закаже и одржи 
расправу за споразумно одређивање накнаде за експроприсану 
непокретност. корисник експропријације дужан је да органу 
управе поднесе писмену понуду о облику и висини накнаде у 
року који не може бити дужи од 15 дана од дана правоснажности 
решења о експропријацији.

надлеЖнОст:
Одељење за имовинско-правне, грађевинске и комунално-
стамбене послове градске општине савски венац

прОписи:
чл.56 и чл.57 закона о експропријацији (сл.гласник рс бр.53/95, 
20/09 и 55/13)

тОк пОступка:
1 после правоснажности решења о експропријацији општинска 
управа дужна је да одмах без одлагања закаже и одржи 
расправу за споразумно одређивање накнаде за експроприсану 
непокретност у року који не може бити дужи од 15 дана од дана 
правоснажности решења.
2. споразумом о накнади за експроприсану непокретност морају 
бити одређени нарочито облик и висина накнаде и рок у коме 
је корисник експропријације дужан да испуни те своје обавезе, 
као и обавезе ранијег сопственика, уколико су споразумом 
уговорене.
3. ранијем сопственику стамбене зграде или стана, односно 
пословне просторије, корисник експропријације дужан је, да на 
његов захтев, да у својину или сусвојину другу стамбену зграду 
или стан, односно пословну просторију на истом месту или 
ближој околини, која по структури и површини одговара условима 

становања, односно обављања делатности, које је ранији 
сопственик имао пре експропријације. у случају кад се, у складу 
са овим законом, ради извођења одређених радова експроприше 
велики комплекс земљишта, корисник експропријације је 
дужан да ранијем сопственику обезбеди другу непокретност на 
територији општине на којој се експроприсана непокретност.ал
4. вредност објекта који се даје у својину или сусвојину на име 
накнаде и вредност експроприсаног објекта, у случају заснивања 
права својине или сусвојине, одређује се према тржишној цени 
тих објеката у моменту заснивања права својине, односно 
сусвојине.
5. висина накнаде у новцу за експроприсане непокретности 
одређује се по тржишној цени, према околностима у моменту 
закључења споразума о висини накнаде, а ако споразум није 
постигнут, према околностима у моменту доношења првостепене 
одлуке о накнади.
6. споразум о накнади има снагу извршне исправе, уколико 
општинска управа не одбије закључење споразума.
7. ако се споразум о накнади у целини не постигне у року од два 
месеца од дана правоснажности решења о експропријацији, 
општинска управа доставиће правоснажно решење о 
експропријацији са свим списима надлежном општинском суду 
ради одређивања накнаде.
8. ако општинска управа не поступи по одредби из претходног 
става, ранији сопственик и корисник експропријације могу се 
непосредно обратити суду ради одређивања накнаде.

напОмена:
споразум о накнади предметне непокретности може бити 
закључен само у року од два месеца од дана правоснажности 
решења о експропријацији. након протека рока списи предмета 
достављају се у складу са чл. 61. закона о експропријацији (сл.
гласник рс бр.53/95, 20/09 и 55/13), надлежном суду без обзира 
на разлоге због којих није постигнут споразум о накнади. 
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1. правоснажно решење о 
експропријацији
2. писмена понуда о облику и висини 
накнаде

ДОКУМЕНТАЦИЈА

начелник Одељења 2061-827

Одсек за имовинско правне 

послове 2061-831

Одсек за експропријацију и 

издавање грађевинских уверења, 

канцеларија 2061-834

Одсек за комунално-стамбене 

послове 2061-797

Одсек за грађевинско-

архитектонске послове 2061-812 
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Поништај решења
о експропријацији

врста захтева:
захтев за поништај правоснажног решења о експропријацији, 
обзиром да земљиште у законском року није приведено намени на 
основу чл. 36. став 3. и став 4. закона о експропријацији («сл. гласник 
рс», бр.53/59, 20/09 и 55/13).

кратак Опис пОступка: 
на захтев ранијег сопственика експроприсане непокретности, односно 
његовог наследника, правоснажно решење о експропријацији 
поништиће се или изменити, ако корисник експропријације у року 
од три године од правоснажности одлуке о накнади, односно од 
дана закључења споразума о накнади, није извршио, према природи 
објекта, знатније радове на објекту ради чије је изградње извршена 
експропријација. 

по истеку рока од пет година од правоснажности одлуке о накнади, 
односно од дана закључења споразума о накнади, ранији сопственик 
експроприсане непокретности, односно његов наследник не може 
поднети захтев за поништај или измену правоснажног решења о 
експропријацији.

надлеЖнОст:
Одељење за имовинско-правне, грађевинске и комунално-стамбене 
послове градске општине савски венац

прОписи:
чл. 36. став 3. и став 4. закона о експропријацији («сл. гласник рс», 
бр.53/59, 20/09 и 55/13)

тОк пОступка:
1. ранији сопственик експроприсане непокретности, односно његов 
наследник подноси захтев за поништај правоснажног решења о 
експропријацији у року од пет година од правоснажности одлуке о 
накнади, односно од дана закључења споразума о накнади. у поступку 
орган управе утврђује активну легитимацију подносилаца захтева на 
основу доказа која су достављени органу управе на оцену
2. ако је на непокретности експроприсаној решењем чији се поништај 
или измена тражи било више сувласника, за одлучивање по захтеву 

потребно је да су га поднели већина од њих, с тим што ће надлежни 
орган и од осталих тражити да се о захтеву изјасне. 
3. Обзиром да је поступак двостраначки орган управе је дужан да 
одржи усмену расправу ради изјашњавања странака у поступку. на 
расправу се позивају све странке у поступку.
4. у поступку деекспропријације орган управе извођењем доказа 
вештачењем  утврђује чињеницу да ли је корисник експропријације 
извршио, према природи објекта, знатније радове на објекту ради 
чије је изградње извршена експропријација, у складу са одредбама 
чл.173 закона о општем управном поступку („сл.лист срј“, бр. 33/97 и 
31/2001 и „сл. гласник рс“, бр. 30/2010).
5. Орган управе одређује вештачење на предлог и о трошку подносиоца 
захтева. у смислу одредби чл. 36 став 3 закона о експропријацији (сл.
гласник рс бр.53/95 и 20/09) најчешће је предвиђено да се вештачење 
врши од стране вештака геодетске струке који врши идентификацију 
граница предметне катастарске парцеле и вештака грађевинске струке 
који утврђује чињеницу да ли је предметна кат.парцела приведена 
намени у складу са решењем којим је извршена експропријација 
непокретности.
6. уколико се у поступку утврди на неспоран и несумњив начин 
да непокретност није приведена планираној намени за коју је 
експрописана, те да је подносилац захтева овлашћено лице 
за подношење предметног захтева за поништај решења о 
експропријацији у смислу одредби чл. 36. став 3. и став 4. закона о 
експропријацији («сл. гласник рс», бр.53/59, 20/09 и 55/13), Одељење 
доноси решење којим се поништава решење о експропријацији.
7. по правноснажности, решење о деекспропријацији представља 
правни основ за упис права власништва на предметној непокретности 
у катастру непокретности.
 
напОмена: 
ранијим одредбама чл.36. став 3. закона о експропријацији (сл.
гласник рс бр.53/95 и бр.23/2001) пре доношења измена закона из 
2009 године, било је прописано да ће се на захтев ранијег сопственика 
експроприсане непокретности поништити или изменити правоснажно 
решење о експропријацији ако корисник експропријације у року 
од 3 године од правоснажности одлуке о накнади, односно од дана 
закључења споразума о накнади, није извршио, према природи 
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објекта, знатније радове на објекту ради чије је изградње извршена 
експропријација. 
према томе раније одредбе нису предвиђале субјективни рок од 
пет година од дана правоснажности одлуке о накнади, односно 
од дана закључења споразума о накнади, за подношење захтева 
ранијег сопственика експроприсане непокретности, односно његовог 
наследника за поништај или измену правоснажног решења о 
експропријацији.
предметни поступци који су покренути по захтеву пре ступања на снагу 
измена закона из 2009.године окончаће се по прописима који су важили 
у моменту подношења захтева.правна схватања врховног суда србије у 
поступцима деекспропријације: 
привођење намени на експроприсаној непокретности не може се 
ценити само у односу на експроприсану стамбену зграду, односно 
парцелу на којој се она налази и само због чињенице да експроприсана 
непокретност није срушена, већ се привођење намени има ценити у 
односу на комплекс земљишта којим је утврђена сврха експропријације. 
привођење намени експрописане непокретности не може се 
утврђивати према важећем плану, јер је према правном схватању 
суда одлучна чињеница да ли је сврха експропријације остварена у 
законском року, па је каснија, евентуална  измена плана без правног 
значаја за остваривање права наследника ранијег сопственика у 
поступку деекспропријације. 

1. правоснажно решење о 
експропријацији;
2. правоснажна одлука о накнади 
односно споразум о накнади;
3. лист непокретности за све катастарске 
парцеле које су предмет поступка (не 
старији од 6 месеци и у оригиналу) – 
издаје катастар непокретности, београд, 
ул. 27. марта бр. 43-45),
4. информација о локацији ( издаје 
градски секретаријат за урбанизам и 
грађевинске послове ул.краљице марије 
1/VIII-X) ( не старији од 6 месеци и у 
оригиналу)
5. копија плана парцеле (републички 
геодетски завод, ул.27.марта 43-45, не 
старији од 6 месеци и  оригин.)
6. увид у плански акт који је важио 
у моменту експропријације и који је 
служио као основ за експропријацију 
( издаје градски секретаријат за 
урбанизам и грађевинске послове 
ул.краљице марије 1/VIII-X или 
урбанистички завод београда 
ул.палмотићева бр.30)
7. доказ из којег се утврђује активна 
легитимација ранијег сопственика 
експроприсане непокретности, односно 
његовог наследника, (уверење о кретању 
уписа права коришћења издаје катастар 
непокретности, београд, ул. 27. марта 
бр. 43-45, оставинска решења, уверење 
суда о законским наследницима);ФОрмулар: 

захтев за пОниШтај реШења 
О експрОпријацији

ДОКУМЕНТАЦИЈА

http://www.savskivenac.rs/obrasci/C-5b.pdf
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Поништај решења о експропријацији 
уз заједнички захтев корисника 
експропријације и ранијег сопственика
врста захтева:
захтев за поништај правоснажног решења о експропријацији, 
поднет од стране корисника експропријације и ранијег сопственика 
на основу чл. 36. став 2. закона о експропријацији («сл. гласник 
рс», бр.53/59, 20/09 и 55/13).

кратак Опис пОступка: 
правоснажно решење о експропријацији поништиће се или 
изменити увек када то корисник експропријације и ранији 
сопственик заједнички захтевају.

надлеЖнОст:
Одељење за имовинско-правне, грађевинске и комунално-
стамбене послове градске општине савски венац

прОписи:
чл. 36. став 2. закона о експропријацији («сл. гласник рс», бр.53/59, 
20/09 и 55/13)

кратак Опис пОступка: 
Орган управе у поступку утврђује да ли је решење о експропријацији 
правоснажно и да ли су захтев за поништај поднели заједнички 
корисник експропријације и ранији сопственик. 

пОвраЋај накнаде накОн правОснаЖнОг ОкОнЧања 
пОступка деекспрОпријације
након поступка деекспрпријације, имовинско-правне односе 
између корисника експропријације и сопственика непокретности 
у случају спора решава надлежни суд.
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1. правоснажно решење о 
експропријацији;
2. правоснажна одлука о накнади 
односно споразум о накнади;
3. лист непокретности за све катастарске 
парцеле које су предмет поступка (не 
старији од 6 месеци и у оригиналу) – 
издаје катастар непокретности, београд, 
ул. 27. марта бр. 43-45),
4. информација о локацији ( издаје 
градски секретаријат за урбанизам и 
грађевинске послове ул.краљице марије 
1/VIII-X) ( не старији од 6 месеци и у 
оригиналу)
5. копија плана парцеле (републички 
геодетски завод, ул.27.марта 43-45, не 
старији од 6 месеци и  оригин.)
6. увид у плански акт који је важио 
у моменту експропријације и који је 
служио као основ за експропријацију 
( издаје градски секретаријат за 
урбанизам и грађевинске послове 
ул.краљице марије 1/VIII-X или 
урбанистички завод београда 
ул.палмотићева бр.30)
7. доказ из којег се утврђује активна 
легитимација ранијег сопственика 
експроприсане непокретности, односно 
његовог наследника, (уверење о кретању 
уписа права коришћења издаје катастар 
непокретности, београд, ул. 27. марта 
бр. 43-45, оставинска решења, уверење 
суда о законским наследницима);ФОрмулар: 

пОниШтај реШења О експрОпријацији 
уз заједниЧки захтев кОрисника 
експрОпријације и ранијег           
сОпственика

ДОКУМЕНТАЦИЈА

начелник Одељења 2061-827

Одсек за имовинско правне 

послове 2061-831

Одсек за експропријацију и 

издавање грађевинских уверења, 

канцеларија 2061-834

Одсек за комунално-стамбене 

послове 2061-797

Одсек за грађевинско-

архитектонске послове 2061-812 

http://www.savskivenac.rs/obrasci/C-5.pdf
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Поништај решења
о изузимању земљишта

врста захтева:
захтев за поништај правоснажног решења о изузимању земљишта 
на основу чл.99. закона о планирању и изградњи (“сл. гласник рс”, 
бр. 72/2009 и 50/2013) из разлога што предметно земљиште није 
приведено намени за коју је изузето.

кратак Опис пОступка:
на захтев ранијег сопственика, односно његовог законског 
наследника, орган јединице локалне самоуправе поништиће 
правноснажно решење о изузимању градског грађевинског 
земљишта из његовог поседа, ако је земљиште изузето до 13. маја 
2003. године, а корисник градског грађевинског земљишта исто 
није привео намени до 13. маја 2004. године. захтев се подноси 
се у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона. 
решење доноси орган јединице локалне самоуправе надлежан 
за имовинско-правне послове, на чијој територији се налази 
предметно земљиште. 

надлеЖнОст:
Одељење за имовинско-правне, грађевинске и комунално-
стамбене послове градске општине савски венац

прОписи:
Члан 99 закона о планирању и изградњи (“сл. гласник рс”, бр. 
72/2009, 24/2011 и 50/2013)

тОк пОступка:
ранији сопственик односно његов законски наследник подносе 
захтев за  поништај  правноснажног решења о изузимању градског 
грађевинског земљишта из његовог поседа, ако је земљиште 
изузето до 13. маја 2003. године, а корисник градског грађевинског 
земљишта исто није привео намени до 13. маја 2004. године. 
захтев се подноси се у року од шест месеци од дана ступања на 
снагу овог закона. 

Обзиром да је поступак двостраначки орган управе је дужан да 
одржи усмену расправу ради изјашњавања странака у поступку. 
на расправу се позивају све странке у поступку.

у поступку поништаја решења о изузимању, орган управе 
извођењем доказа вештачењем  утврђује чињеницу да ли је 
корисник грађевинског земљишта у предвиђеном року извршио 
привођење земљишта намени за коју је изузето у складу са 
одредбама чл.173 закона о општем управном поступку;
Орган управе одређује вештачење на предлог и о трошку 
подносиоца захтева. у смислу члана 99 закона о планирању 
и изградњи (“сл. гласник рс”, бр. 72/2009, 24/2011 и 50/2013) 
најчешће је предвиђено да се вештачење врши од стране вештака 
геодетске струке који врши идентификацију граница предметне 
катастарске парцеле, и вештака грађевинске струке који утврђује 
чињеницу да ли је предметна кат.парцела приведена намени у 
складу са решењем којим је извршено изузимање.
уколико се у поступку утврди на неспоран и несумљив начин да 
непокретност није приведена планираној намени за коју је изузета, 
те да је подносилац захтева овлашћено лице за подношење 
предметног захтева за поништај решења о изузимању у смислу 
одредби члана 99 закона о планирању и изградњи (“сл. гласник 
рс”, бр. 72/2009, 24/2011 и 50/2013), Одељење доноси решење 
којим се поништава решење о изузимању.
по правноснажности, решење којим се поништава решење о 
изузимању  представља правни основ за упис права власништва 
на предметној непокретности у катастру непокретности.

напОмена:
Одредбе члана 99 закона о планирању и изградњи (“сл. гласник 
рс”, бр. 72/2009,  24/2011 и 50/2013) практично су идентичне 
одредбама члана 86. став 7. старог закона о планирању и изградњи 
(‘’сл. гласник рс’’, бр. 47/03), осим што је у новом закону уведен 
рок за подношење захтева који је преклузиван.  
Одредбама члана 86. став 7. старог закона о планирању и изградњи 
(‘’сл. гласник рс’’, бр. 47/03)  који је престао да важи ступањем на 
снагу новог закона било је предвиђено да ће се на захтев ранијег 
сопственика, односно његовог законског наследника, поништити 
правоснажно решење о изузимању градског грађевинског 
земљишта из његовог поседа, ако корисник градског грађевинско 
земљишта исто не приведе намени за коју је земљиште изузето 
у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона. 
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предметни поступци који су покренути по захтеву пре ступања 
на снагу новог закона о планирању и изградњи из 2009.године 
окончаће се по прописима који су важили у моменту подношења 
захтева.

1. правоснажно решење о изузимању,
2. лист непокретности за све катастарске 
парцеле које су предмет поступка (не 
старији од 6 месеци и у оригиналу) – 
издаје катастар непокретности, београд, 
ул. 27. марта бр. 43-45),
3. информација о локацији ( издаје 
градски секретаријат за урбанизам и 
грађевинске послове ул.краљице марије 
1/VIII-X) ( не старији од 6 месеци и у 
оригиналу)
4. копија плана парцеле (републички 
геодетски завод, ул.27.марта 43-45, не 
старији од 6 месеци и  оригин.)
5. увид у плански акт који је важио у 
моменту изузимања и који је служио 
као основ за изузимање ( издаје 
градски секретаријат за урбанизам 
и грађевинске послове ул.краљице 
марије 1/VIII-X или урбанистички завод 
београда ул.палмотићева бр.30)
6. доказ из којег се утврђује активна 
легитимација ранијег сопственика 
односно његовог законског 
наследника, (уверење о кретању уписа 
права коришћења издаје катастар 
непокретности, београд, ул. 27. марта 
бр. 43-45, оставинска решења, уверење 
суда о законским наследницима)

ФОрмулар: 
захтев за пОниШтај реШења 
О изузимању земЉиШта

ДОКУМЕНТАЦИЈА

http://www.savskivenac.rs/obrasci/C-6.pdf
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ређење о административном 
преносу  земљишта

врста захтева:
захтев за доношење решења о административном преносу 
земљишта на основу 70. закона о експропријацији („сл. гласник 
рс“, бр. 53/95 и 20/09), а у вези са чл. 99а закона о планирању и 
изградњи („сл. гласник рс“, бр. 72/09, 81/09 исп. 64/2010 –одлука 
ус, 24/2011 и 50/2013).

кратак Опис пОступка:
на захтев крајњег корисника, орган јединице локалне самоуправе 
донеће решење о административном преносу права коришћења 
грађевинског земљишта у јавној својини, власништво републике 
србије са досадашњег носиоца права коришћења у корист града 
београда, а за потребе крајњег корисника ради привођења 
земљишта урбанистичкој намени у складу са регулационим 
планом просторне целине „дедиње“ („сл. лист града београда“, 
бр. 1/2000). 

надлеЖнОст:
Одељење за имовинско правне, грађевинске и комунално-
стамбене послове градске  општине савски венац

прОписи:
Чл.70. закона о експропријацији („сл. гласник рс“, бр. 53/95 и 
20/09), а у вези са чл. 99а закона о планирању и изградњи („сл. 
гласник рс“, бр. 72/09, 81/09 исп. 64/2010 –одлука ус, 24/2011 и 
50/2013).

тОк пОступка:
након што је решењем владе републике србије утврђен јавни 
интрес за административни пренос грађевинског земљишта 
на предметној кат.парцели, крајњи корисник подноси захтев 
за административни пренос Одељењу за имовинско правне и 
стамбене послове општине савски венац. 
службено лице овог Одељења на основу поднетог захтева 
заказује усмену јавну расправу на коју позива  подносиоца захтева 
као представника крајњег корисника предметног земљишта, 
предстаника јавног правобранилаштва као законског заступника 
општине савски венац и корисника предметне кат. парцеле према  

приложеном листу непокретности републичког геодетског завода. 
након  одржане усмене расправе и спроведеног поступка, 
утврђујући све релевантне чињенице битне за одлучивање, 
уколико су испуњени законски услови, службено лице доноси 
решење о административном преносу права коришћења 
предметног земљишта.

напОмена:
Чланом 70. закона о експропријацији (сл.гласник рс бр.53/95 и 
20/09) прописано је да се права на непокретности у државној или 
друштвеној својини могу решењем општинске управе одузети или 
ограничити и пренети на другог носиоца права на непокретности 
у друштвеној или државној својини, ако то захтева јавни интерес 
(административни пренос). у ставу 2. истог члана прописано је да 
се јавни интерес из става 1. овог члана утврђује на начин који је 
законом одређен за експропријацију непокретности. Члан 71.а 
прописује да ако овим законом није друкчије одређено, одредбе 
које се односе на експропријацију непокретности сходно се 
примењују и на административни пренос непокретности.

Чланом 99а закона о планирању и изградњи („сл. гласник рс“, бр. 
72/09, 81/09 исп. 64/2010 –одлука ус, 24/11 и 50/2013) предвиђено 
је да се у поступку експропријације непокретности, на носиоце 
права коришћења на грађевинском земљишту примењују одредбе 
о административном преносу, садржане у закону којим се уређује 
експропријација.
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1. лист непокретности за све катастарске 
парцеле које су предмет поступка (не 
старији од 6 месеци и у оригиналу) – 
издаје катастар непокретности, београд, 
ул. 27. марта бр. 43-45),
2. уверење ргз, службе за катастар 
непокретности о формирању 
грађевинске парцеле,  
3. копија плана парцеле (републички 
геодетски завод, ул.27.марта 43-45, не 
старији од 6 месеци и  оригин.)
4. решење владе републике србије 
којим је утврђен јавни интрес за 
експропријацију, одн. административни 
пренос земљишта и објеката, објављено 
у службеном гласнику рс,
5. програм уређивања и давања у закуп 
грађевинског земљишта објављен у 
службеном листу града београда којим 
су планирана су средства за решавање 
имовинско правних односа. 

ДОКУМЕНТАЦИЈА

начелник Одељења 2061-827

Одсек за имовинско правне 

послове 2061-831

Одсек за експропријацију и 

издавање грађевинских уверења, 

канцеларија 2061-834

Одсек за комунално-стамбене 

послове 2061-797

Одсек за грађевинско-

архитектонске послове 2061-812 
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Престанак права коришћења

врста захтева: 
захтев за утврђивање престанка права коришћења грађевинског 
земљишта у смислу одрдби чл.109 закона о планирању и изградњи 
(“сл. гласник рс”, бр. 72/2009, 24/2011 и 50/2013)

кратак Опис пОступка:
јавно правобранилаштво градске општине савски венац покреће 
по службеној дужности поступак за утврђивање престанка права 
коришћења грађевинског земљишта лицима којима је до дана 
ступања на снагу закона о планирању и изградњи («службени 
гласник рс бр.17/03 и 34/06), дато на коришћење грађевинско 
земљиште у државној својини ради изградње, а које то право 
коришћења нису уписала у јавну књигу о евиденцији непокрености.

надлеЖнОст:
Одељење за имовинско-правне, грађевинске и комунално-
стамбене послове градске општине савски венац

прОписи:
Члан 109 закона о планирању и изградњи (“сл. гласник рс”, бр. 
72/2009, 24/2011 и 50/2013)

тОк пОступка:
јавно правобранилаштво градске општине савски венац покреће 
по службеној дужности поступак за утврђивање престанка права 
коришћења грађевинског земљишта.

Орган управе у поступку утврђује да ли је лице (правно лице) 
којима је до дана ступања на снагу закона о планирању и изгадњи 
(«службени гласник рс бр.17/03 и 34/06), дато на коришћење 
грађевинско земљиште у државној својини ради изградње, 
извршило упис права коришћења у јавну књигу о евиденцији 
непокрености.

правоснажно решење којим се утврђује престанак права 
коришћења објављује се у службеном гласилу надлежне једнице 
локалне самоуправе и представља основ за промену уписа у јавној 
књизи о евиденцији непокрености и правима на њима.
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дОкументација:
1. решење о додели грађевинског 
земљишта,
2. лист непокретности за све катастарске 
парцеле које су предмет поступка (не 
старији од 6 месеци и у оригиналу) – 
издаје катастар непокретности, београд, 
ул. 27. марта бр. 43-45),
3. информација о локацији ( издаје 
градски секретаријат за урбанизам и 
грађевинске послове ул.краљице марије 
1/VIII-X) ( не старији од 6 месеци и у 
оригиналу)
4. копија плана парцеле (републички 
геодетски завод, ул.27.марта 43-45, не 
старији од 6 месеци и  оригин.)

ДОКУМЕНТАЦИЈА

начелник Одељења 2061-827

Одсек за имовинско правне 

послове 2061-831

Одсек за експропријацију и 

издавање грађевинских уверења, 

канцеларија 2061-834

Одсек за комунално-стамбене 

послове 2061-797

Одсек за грађевинско-

архитектонске послове 2061-812 
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захтев за увид у збирке исправа 
или фотокопирање потребне 
документације
на основу закона о враћању одузете имовине и обештећења 
(„сл. гласник рс“, бр. 72/11 на снази од 06.10.2011.год.)

врста захтева: захтев за увид у збирке исправа или фотокопирање 
потребне документације, на основу закона о враћању одузете 
имовине и обештећење (‘’сл. гласник рс’’, бр. 72/11 на снази од 
06.10.2011. године).

кратак Опис пОступка:
на захтев ранијег сопственика или наследника ранијег сопственика, 
у складу са законом о враћању одузете имовине и обештећења (‘’сл.
гласник рс“ бр. 72/11) Одељење  издаје оверене фотокопије тачно 
назначене документације из збирки исправа, односно омогући 
странци увид у збирку исправа. 

надлеЖнОст:
Одељење за имовинско-правне, грађевинске и комунално-стамбене 
послове градске општине савски венац

прОписи:
закон о враћању одузете имовине и обештећење (‘’сл. гласник рс’’, 
бр. 72/11 на снази од 06.10.2011. године.

тОк пОступка:
разматрајући захтев службено лице овог Одељења утврђује да ли је 
подносилац захтева правно легитимисан за подношење захтева. 
након оправданог правног интереса подносиоца захтева службено 
лице овог Одељења поступа у складу са поднетим захтевом, и то: 
- уколико је поднет захтев за увид – разгледање збирке исправа 
подносилац захтева се обавештава писменим путем да у време 
пријема странака приступи у Одељење, ради вршења увида.  након 
извршеног увида подносиоцу захтева се  уз потписану службену 
белешку уручују оверене фотокопије тражене документације.
- уколико је поднет захтев за издавање оверене фотокопије тачно 
назначене документације из збирки исправа, без вршења увида, 
подносиоцу захтева се у прилог дописа овог Одељења достављају 
оверене фотокопије тражене документације.   

напОмена:
на основу члана 38. став 1. закона о враћању одузете имовине и 
обештећења („сл. гласник рс“. бр. 72/11) подносилац захтева је 
ослобођен плаћања таксе, како за увид у збирку исправа, тако и за 
издавање потребне документације, а  ради подношења захтева за 
повраћај имовине агенцији за реституцију.
Ово Одељење по предметном захтеву поступа и решава у оквиру 
законског рока од 30 дана.
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доказ да је подносилац захтева ранији 
сопственик или наследник ранијег 
сопственика, као и друга лица у складу са 
законом о враћању одузете имовине и 
обештећења (‘’сл.гласник рс“ бр. 72/11)

ФОрмулар: 
захтев за увид у збирке 
исправа или ФОтОкОпирање

ДОКУМЕНТАЦИЈА

начелник Одељења 2061-827

Одсек за имовинско правне 

послове 2061-831

Одсек за експропријацију и 

издавање грађевинских уверења, 

канцеларија 2061-834

Одсек за комунално-стамбене 

послове 2061-797

Одсек за грађевинско-

архитектонске послове 2061-812 

http://www.savskivenac.rs/obrasci/C-11.pdf
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регистрација скупштине зграде

врста захтева:
захтев за издавање уверења о регистрацији скупштине зграде у 
смислу чл.162 закона о општем управном поступку („сл. лист срј”, 
бр.33/97 и бр. 31/01 и „сл.гласник рс“, бр.30/2010).

кратак Опис пОступка:
власници посебних делова зграде (станови, пословни простори, 
гараже итд) већином од укупног броја гласова доносе одлуку о 
формирању скупштине зграде и избору председника скупштине 
зграде. градска општина савски венац у складу са чл.162 закона 
о општем управном поступку („сл. лист срј”, бр.33/97 и бр. 31/01 
и „сл.гласник рс“, бр.30/2010), води евиденцију скупштина 
стамбених зграда на територији градске општине савски венац, и за 
евидентиране скупштине издаје уверења о формирању скупштине 
зграде и избору председника.  

надлеЖнОст:
Одељење за имовинско правне, грађевинске и комунално-стамбене 
послове градске општине савски венац

прОписи:
закон о одржавању стамбених зграде зграде (“службени гласник рс”, 
бр. 44/95, 101/05               
и 88/2011),
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, 101/2005 и 99/2011) 

TОк пОступка:
1.власници посебних делова зграде као чланови скупштине зграде на 
одржаној седници већином од укупног броја гласова, доносе одлуку 
о формирању скупштине и избору председника скупштине. стамбена 
зграда има својство правног лица у правним пословима који се 
односе на одржавање и коришћење стамбене зграде. 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.). 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.

2. 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 
или брачног друга уз писмену сагласност власника 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. 

3. 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.

4. након подношења захтева службено лице кроз евиденцију 
катастра врши упоређивање власничке структуре стамбене зграде 
и чланова скупштине зграде из достављеног записника и одлуке. 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.) 

5. уколико достављена документација не садржи неки од прописаних 
елемената, Одељење обавештава скупштину зграде у року од 3 дана 
писменим путем да допуни документацију у року од 15 дана са 
прецизним упутством шта је потребно допунити и упозорењем да ће 
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се у случају  не поступања пријава одбацити.

6. уколико не буде достављена документација у одређеном року 
или поново буде достављена непотпуна документација, Одељење 
доставља целокупне списе начелнику управе који може наложити 
нови рок или наложити да се захтев одбаци. 

7. након добијања уверења скупштина зграде је потребно да :
- изради печат; 
- прибави потврду о матичном броју скупштине зграде - у заводу за 
информатику и статистику у тиршовој бр. 1; 
- прибави пиб (порески идентификациони број)  - у надлежној пореској 
управи за територију општине савски венац ул.зелени венац бр.16; и 
- отвори пословни рачуна у банци.

напОмена:
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. 
Одредбе о формирању скупштине зграде аналогно се примењује на 
савет зграде.

1. записник са одржане  седнице 
скупштине зграде и избору председника 
скупштине са потписима и матичним 
бојем више од половине власника 
станова или других посебних делова 
зграде, (не старију од 6 месеци). 
2. Одлука о формирању скупштине 
зграде и избору председника. 
3. Фотокопију личне карте председника 
скупштине зграде и доказ о плаћеној 
такси.

у случају да зграда није уписана у 
катастар непокрености или у случају 
да евиденција у катастру не одговора 
фактичком стању, 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.)

ФОрмулар: 
захтев за издавање уверења О 
кОнституисању скупШтине (савета) 
стамбене зграде (ц-1)

ДОКУМЕНТАЦИЈА

http://www.savskivenac.rs/obrasci/C-1.pdf


34

Пренос станарског права

врста захтева: 
захтев за пренос станарског права на основу чл. 9. и чл.34. закона о 
становању («сл. гласник рс» 50/92, 101/2005 и 99/2011)

кратак Опис пОступка: 
у случају смрти закупца или његовог исељења из стана, закупац на 
том стану постаје члан породичног домаћинства који је наставио 
да користи тај стан, по следећем редоследу: брачни друг, дете 
рођено у браку, ван брака, усвојено или пасторче. Члан породичног 
домаћинства иза смрти носиоца станарског права – закупца стана на 
неодређено време, подноси захтев за пренос станарског права на 
стану у државној својини на коме је корисник градска општина савски 
венац. 

надлеЖнОст:
Одељење за имовинско правне и стамбене послове градске општине 
савски венац

прОписи:
Чл.9 и чл.34 закона о становању (‘’сл.гласник рс’’ бр. 50/92, 101/2005 
и 99/2011) 

тОк пОступка:
након подношења захтева орган управе спроводи доказни поступак 
на основу доказа које достави сама странка као и на основу доказа 
које орган прибави по службеној дужности.
у поступку се утврђују неколико битних чињеница:
- да је претходном носиоцу станарског права-закупцу на неодређено 
време престало право закупа.
- да су подносилац захтева и остали корисници стана, чланови 
породичног домаћинства претходног носиоца станарског права-
закупца на неодређено време  (извод из матичне књиге рођених, 
извод из матичне књиге венчаних уверење о кретању пребивалишта 
итд.)
 - да је подносилац захтева овлашћен да поднесе захтев за пренос 
станарског права на њега у случају смрти закупца или његовог 
исељења из стана, и то по законском редоследу: брачни друг, дете 
рођено у браку, ван брака, усвојено или пасторче. 

 - да је престало право коришћења стана других чланова породичног 
домаћинства који се могу појавити као подносиоци захтева или као 
чланови породичног домаћинства носиоца станарског права-закупца 
на неодређено време (за умрле извод из матичне књиге умрлих, за 
остале решење о додели стана и сл.)
 - да подносилац захтева и чланова породичног домаћинства нису на 
други начин решили стамбено питање (потврде радних организација, 
уверења пореске управе о евиденцији обвезника пореза на имовину, 
изводи из катастра непокретности итд.)

Орган управе након окончања доказног поступка доноси решење 
којим се утврђује нови закупац стана на неодређено време.

нови закупац стана на неодређено време дужан је да у року од 30 
дана од дана пријема  решења, закључи уговор о закупу стана на 
неодређено време са јавним предузећем „градско стамбено“ на 
територији на којој се предметни стан налази. („градско стамбено“ 
р.ј.савски венац ул.бранкова бр.15а).

 напОмена:
у случају смрти закупца, чланови породичног домаћинства, који су 
са закупцем становали у истом стану, настављају са коришћењем тог 
стана, с тим што уговор о закупу закључује лице које они споразумно 
одреде. 
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1. уговор о коришћењу стана претходног 
носиоца станарског права-закупца на 
неодређено време
2. доказ о престанку коришћења стана 
носиоца станарског права-закупца на 
неодређено време (за умрле извод 
из матичне књиге умрлих, за остале 
решење о додели стана и сл.)
3. доказ да су подносилац захтева 
и остали корисници стана, чланови 
породичног домаћинства претнодног 
носиоца станарског права-закупца на 
неодређено време   (извод из матичне 
књиге рођених, извод из матичне књиге 
венчаних ) 
4. доказ о коришћењу стана за све 
чланове породичног домаћинства 
(уверење о кретању пребивалишта 
полицијска управа за град београд у 
ул.Љермонтовој бр.12-а)
5. потврде радних организација свих 
запослених чланова породичног 
домаћинства  да им на други начин није 
решено стамбено питање
6. Оверену изјаву 2 сведока 
под материјалном и кривичном 
одговорношћу да подносилац захтева 
и остали корисници стана не поседују 
непокретности на територији града 
београда.
Оверену изјаву подносиоца захтева 
под материјалном и кривичном 
одговорношћу да је са осталим 
корисницима стана непрекидно 
становао у предметном стану као члан 
породичног домаћинства претнодног 
носиоца станарског права - закупца на 
неодређено време.

ФОрмулар: 
захтев за пренОс 
станарскОг права (ц-3) 

ДОКУМЕНТАЦИЈА

начелник Одељења 2061-827

Одсек за имовинско правне 

послове 2061-831

Одсек за експропријацију и 

издавање грађевинских уверења, 

канцеларија 2061-834

Одсек за комунално-стамбене 

послове 2061-797

Одсек за грађевинско-

архитектонске послове 2061-812 

http://www.savskivenac.rs/obrasci/C-3.pdf
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откуп стана

врста захтева: 
захтев за откуп стана на основу чл. 16. закона о становању («сл. 
гласник рс» бр. 50/92, 101/2005 и 99/2011)

кратак Опис пОступка: 
носилац права располагања на стану у јавној својини (у даљем тексту: 
носилац права располагања), дужан је да носиоцу станарског права, 
односно закупцу који је то својство стекао до дана ступања на снагу 
овог закона (у даљем тексту: носилац станарског права), на његов 
захтев у писменој форми омогући откуп стана који користи, под 
условима прописаним законом.

надлеЖнОст:
Одељење за имовинско правне, грађевинске и комунално-стамбене 
послове градске општине савски венац

прОписи:
Чл.16 до чл.26 закона о становању (‘’сл.гласник рс’’ бр. 50/92, 
101/2005 и 99/2011) 

тОк пОступка:
Одељење након подношења захтева утврђује откупну цену стана:
Откупна цена стана може бити исплаћена у целости или уз рок отплате 
највише 40 година. на стан који се откупљује до његове отплате у 
целини, ставља се хипотека. 
Отплатом на рате, у смислу овог закона, сматра се отплата на дванаест 
и више месеци.
стан се откупљује под условима који су важили на дан подношења 
писменог захтева за откуп стана.
 
Откупна цена стана, у смислу става 1. овог члана, утврђује се на основу 
просечне месечне бруто зараде у привреди републике у месецу који 
претходи дану из става 1. овог члана, као и на основу старости зграде, 
опште погодности зграде и стана у складу са прописима (квалитет и 
спратност зграде, висински положај стана у згради, локација и др.) и 
површине стана.
 
умањење по основу старости зграде обрачунава се по стопи од 1,0% 

годишње, а највише до 50%. 

уговорена цена стана добија се када се откупна цена стана умањи на 
име: 
1. доприноса за стамбену изградњу уплаћиваног из личног дохотка 
лица које откупљује стан и његовог брачног друга по 0,5% за сваку 
годину радног стажа, а највише до 30% (радни стаж остварен до 
21.06.2001.године) 
2. накнаде власнику експроприсаног стана који је добио стан на 
коришћење по основу станарског права до 10%. 
умањење откупне цене стана  на име доприноса за стамбену 
изградњу умрлог брачног друга, рачуна се купцу под условом да 
купац није ступио у нов брак.
у случају једнократне отплате више од једне трећине дуга, износ 
дуга који се једнократно отплаћује умањује се за 15%, а у случају 
једнократне отплате укупне уговорне цене умањење је 20%. 

О откупу стана закључује се уговор који садржи: уговорне стране; 
време и место закључења уговора; податке о стану који је предмет 
уговора; цену; изјаву власника да пристаје на укњижбу; изјаву купца 
да прихвата хипотеку; услове, начин и рокове извршења уговора; 
разлоге за раскид уговора. 

уговор о откупу стана закључује се у писменој форми, а потписи 
уговорних страна оверавају се код суда. на откуп стана по одредбама 
овог закона, не плаћа се порез на промет непокретности. 

ако купац стана из оправданих разлога не може да отплаћује дуг, 
због губитка редовних прихода које је имао он и чланови његовог 
породичног домаћинства који са њим станују, раскида се уговор 
о откупу стана и стиче сусвојина на делу стана сразмерно броју 
отплаћених рата у односу на укупан број уговорених рата. ранији 
купац стана наставља да користи стан у својству закупца стана у 
друштвеној својини на неодређено време на делу стана на коме није 
стекао сусвојину. 

напОмена: 
сагласност за располагање непокретностима у јавној својини града 
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београда:
сходно одредбама закона о јавној својини („сл.гласник рс“, бр. 
72/2011) и Одлуци о начину поступања са стварима које су у јавној 
својини града београда, односно на којима град београд има посебна 
својинска овлашћења (“сл. лист града београда”, бр. 60/2012) 
корисницима, односно носиоцима права коришћења на стварима у 
јавној својини града, сагласност за санацију, адаптацију, инвестиционо 
одржавање и реконструкцију непокретности које користе, односно 
којима управљају, за закључење и отказ уговора о закупу, прибављање 
и распологање односно закључење уговора о откупу станова, за 
будућу изградњу, односно носиоцима права коришћења потребне 
у управљању стварима у јавној својини града, издаје секретаријат за 
имовинско-правне послове, грађевинску и урбанистичку инспекцију 
града београда.

сагласност за укњижбу стана – захтев се подноси јавном 
правобранилаштву градске општине савски венац коме се прилажу 
одговарајући докази (уговор о откупу стана, копија личне карте)

захтев за закључење анекса уговора ради исплате у целости откупне 
цене стана подноси се на истом обрасцу уз навођење броја уговора.

уколико подносилац захтева за исплату у целости откупне цене стана 
није купац стана из основног уговора, подносилац захтева дужан је да 
достави доказ из којег се утврђује правни след иза купца из уговора о 
откупу стана (оставинско решење итд.) 

1. Фотокопија личне карте;
2. уговор о коришћењу стана (уговор о 
закупу);
3. доказ о оствареном радном стажу за 
подносиоца захтева и брачног друга,
4. извод из матичне књиге венчаних; 
5. бодовна листа попуњена, (образац - 
ц-2 бодовна листа);
6. записник о бодовању стана из јп за 
стамбене услуге општине на којој се 
налази стан (јп  градско стамбено рј 
савски венац, ул.бранкова бр.15-а)
7. Оверена изјава два сведока да 
подносилац захтева и чланови 
породичног домаћинства не поседују 
непокретности на своје име на 
територији града београда;
8. лист непокретности;
9. доказ о улати општинске 
адмнистратвине таксе.

ФОрмулар: 
захтев за Откуп стана 

ДОКУМЕНТАЦИЈА

http://www.savskivenac.rs/obrasci/C-2.pdf
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стамбена комисија

стамбена комисија градске општине савски венац располаже 
стамбеним фондом градске општине савски венац у складу са 
одредбама закона о становању («сл. гласник рс» бр. 50/92, 101/2005 
и 99/2011) и у складу са Одлуком о начину коришћења и располагања 
становима у државној својини на којима је корисник градска општина 
савски венац бр. 06-I-12/2006-I-01 од 22.03.2006.г.

у складу са одредбама предметне Одлуке, стамбена комисија сваке 
године доноси посебан програм употребе средстава и расподеле 
станова из стамбеног фонда градске општине савски венац у којем 
опредељује средства са стамбеног фонда,  и којим опредељује 
стамбене јединице за решавање стамбених потреба одређених 
категорија лица на територији општине. 

у складу са Одлуком о начину коришћења и располагања становима 
у државној својини на којим је корисник општина савски венац и 
програмом употребе средстава и расподеле станова из стамбеног 
фонда градске општине савски венац на предлог стамбене комисије 
и уз позитивно мишљење Општинског већа, председник градске 
општине савски венац доноси решења којим се додељују стамбене 
јединице у закуп на неодређено време.
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Потврда о исплати 
у целости откупнине стана

врста захтева: 
захтев за издавање потврде да је откупна цена стана исплаћена у 
целости

кратак Опис пОступка: 
након исплате откупне цене стана у целости, купац стана се обраћа 
Одељењу за издавање потврде.

надлеЖнОст:
Одељење за имовинско правне, грађевинске и комунално-стамбене 
послове градске општине савски венац

прОписи:
Чл.16 до чл.26 закона о становању (‘’сл.гласник рс’’ бр. 50/92, 
101/2005 и 99/2011) 

тОк пОступка:
уз захтев подносилац захтева је дужан да приложи одговарајуће 
доказе (уговор о откупу стана, копија личне карте, оставинска решења 
итд.)

Одељење прибавља од Одељења за финансије градске општине 
савски венац извештај о отплати предметног стана.

на основу извештаја ово Одељење издаје потврду да је откупна цена 
стана исплаћена у целости. 

напОмена: 
уколико подносилац захтева није купац стана из основног уговора, 
подносилац захтева је дужан да достави доказ из којег се утврђује 
правни след иза купца из уговора о откупу стана (оставинско решење 
итд.) 
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1. уговор о откупу стана, 
2. копија личне карте, 
3. уколико подносилац захтева није 
купац стана из основног уговора, дужан 
је да достави правни основ - оставинска 
решења, уговор о купопродаји итд.

ФОрмулар: 
захтев за издавање пОтврде 
О исплати у целОсти Откупне цене стана 

ДОКУМЕНТАЦИЈА

начелник Одељења 2061-827

Одсек за имовинско правне 

послове 2061-831

Одсек за експропријацију и 

издавање грађевинских уверења, 

канцеларија 2061-834

Одсек за комунално-стамбене 

послове 2061-797

Одсек за грађевинско-

архитектонске послове 2061-812 

http://www.savskivenac.rs/obrasci/C-8.pdf
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исправка уговора о откупу 
стана (анекс уговора)

врста захтева: 
захтев за закључење анекса основног уговора о откупу стана ради 
исправке грешке у уговору (ознаке стана, зграде, спратности, 
површине)

кратак Опис пОступка: 
купац из основног уговора о откупу стана подноси захтев Одељењу 
ради закључења анекса основног уговора о откупу стана ради исправке 
грешке у уговору (ознаке стана, зграде, спратности, површине).

надлеЖнОст:
Одељење за имовинско правне, грађевинске и комунално-стамбене 
послове градске општине савски венац

прОписи:
Чл.16 до чл.26 закона о становању (‘’сл.гласник рс’’ бр. 50/92, 
101/2005 и 99/2011) 

тОк пОступка:
уз захтев подносилац захтева је дужан да приложи одговарајуће 
доказе из којих се утврђује тачан опис непокретности  (лист 
непокретности, закључак катастра непокретности којим се налаже 
исправка основног уговора о откупу стана, уверење Одељења за 
имовинско-правне, грађевинске и комунално-стамбене послове 
градске општине савски венац о посебним физичким деловима 
зграде (или надлежне општинске управе на територији на којој се 
стан налази))                 
 
Одељење за имовинско правне, грађевинске и  комунално-
стамбене послове градске општине савски венац на основу 
утврђеног чињеничног стања  закључује са купцем анекс основног 
уговора о откупу стана у којем се врши исправка описа предметне 
непокретности.

напОмена: 
уколико подносилац захтева није купац стана из основног 
уговора, подносилац захтева је дужан да достави доказ из којег 
се утврђује правни след иза купца из уговора о откупу стана 

(оставинско решење итд.) 
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1. уговор о откупу стана, 
2. копија личне карте, 
3. лист непокретности, 
4. одговарајући доказ из којег се утврђује 
тачан опис непокретности (закључак 
катастра непокретности којим се налаже 
исправка основног уговора о откупу 
стана, 
5. уверење Одељења о посебним 
физичким деловима зграде (или 
надлежне општинске управе на 
територији на којој се стан налази).

ФОрмулар: 
захтев за исправку угОвОра 
О Откупу стана  (анекс угОвОра)

ДОКУМЕНТАЦИЈА

начелник Одељења 2061-827

Одсек за имовинско правне 

послове 2061-831

Одсек за експропријацију и 

издавање грађевинских уверења, 

канцеларија 2061-834

Одсек за комунално-стамбене 

послове 2061-797

Одсек за грађевинско-

архитектонске послове 2061-812 

http://www.savskivenac.rs/obrasci/C-8b.pdf
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исељење бесправно усељених лица

врста захтева: 
захтев за исељење бесправно усељеног лица у складу са чл.5 закона о 
становању (‘’сл.гласник рс’’ бр. 50/92, 101/2005 и 99/2011)

кратак Опис пОступка: 
власник стана, односно лице које има правни интерес, може код 
надлежног општинског органа за стамбене послове да захтева 
исељење бесправно усељеног лица из стана или заједничке 
просторије стамбене зграде. 

надлеЖнОст:
Одељење за имовинско правне, грађевинске и  комунално-стамбене 
послове градске општине савски венац

прОписи:
Чл.5. закона о становању (‘’сл.гласник рс’’ бр. 50/92, 101/2005 и 
99/2011) 

тОк пОступка:
у поступку Одељење утврђује три одлучујуће чињенице како би орган 
управе позитивно решио по захтеву за исељење. 
1. да ли је подносилац захтева власник стана који је предмет поступка;
2. идентификација бесправно усељених лица која користе предметни 
стан (најчешће орган управе по службеној дужности преко полицијске 
управе врши идентификацију лица која користе предметну стамбену 
јединицу;
3. да ли идентификована лица која су затечена у стану, имају правни 
основ за коришћење стана;
       
Обзиром да је поступак двостраначки орган управе је дужан да одржи 
усмену расправу ради изјашњавања странака у поступку. на расправу 
се позивају све странке у поступку.
                   
уколико странка против које се води поступак не достави доказ о 
правном основу коришћења стана, Одељење на основу утврђеног 
чињеничног стања доноси решење којим се утврђује која лица без 
законског основа користе предметну стамбену јединицу, и налаже 
бесправно усељеном лицу да се у одређеном року исели и од свих 

лица и ствари испразни непокретност, под претњом принудног 
извршења.

трошкове принудног извршења сноси извршеник.
Жалба не одлаже извршење решења.

уколико се бесправно усељено лице не исели у остављеном року, 
орган управе доноси закључак којим се утврђује да је решење о 
исељењу постало извршно те да се дозвољава његово принудно 
извршење о трошку извршеника.

Одељење за имовинско правне, грађевинске и  комунално-стамбене 
послове градске општине савски венац доставља решење о исељењу 
и закључак о дозволи узвршења Одељењу за инспекцијске послове и 
извршења на даљу надлежност. Одељење за инспекцијске послове и 
извршења заказује дан и час извршења и спроводи поступак принудног 
исељења бесправно усељеног лица уз асистенцију полиције. 

напОмена: 
Орган управе одбиће захтев подносиоца захтева за исељење 
бесправно усељеног лица уколико то лице има правни основ, 
макар и споран. у том случају за исељење тог лица надлежан је 
суд у парничном поступку.

поступак за исељење бесправно усељеног лица покренут  и пред 
органом управе и пред судом може се без процесних сметњи 
окончати  пред органом управе, уколико су испуњени услови из 
претходног става.
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1. копија личне карте
2. лист непокретности, или други доказ 
из којег се утврђује да је подносилац  
захтева власник стана који је предмет 
поступка;
3. одговарајући доказ на основу којег 
се идентификује лице које бесправно 
користи предметни стан (уколико је 
лице означено као нн, орган управе по 
службеној дужности преко полицијске 
управе врши идентификацију лица која 
користе предметну стамбену јединицу;     

ФОрмулар: 
захтев за исеЉење 
бесправнО усеЉених лица

ДОКУМЕНТАЦИЈА

начелник Одељења 2061-827

Одсек за имовинско правне 

послове 2061-831

Одсек за експропријацију и 

издавање грађевинских уверења, 

канцеларија 2061-834

Одсек за комунално-стамбене 

послове 2061-797

Одсек за грађевинско-

архитектонске послове 2061-812 

http://www.savskivenac.rs/obrasci/C-9.pdf
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заштићени станари

- поступак по захтевима за исељење носилаца станарског права из 
станова у својини грађана

у складу са одредбама чл.46 закона о становању («сл. гласник рс» 
бр. 50/92, 101/2005 и 99/2011), општина савски венац обавезна је да 
води поступак по захтевима за исељење носилаца станарског права 
из станова у својини грађана, само у случају ако су исти поднети у 
складу са одредбама члана 37. ранијег закона о стамбеним односима 
који је престао да важи даном ступања на снагу овог закона, а по 
којима није донето првостепено решење. у случају да захтеви за 
исељење носилаца станарског права нису поднети у складу са чланом 
37 ранијег закона о стамбеним односима, био је предвиђен рок од 90 
дана од дана ступања на снагу закона о становању (службени гласник 
рс”, бр. 50/92 од 25.7.1992. године) односно закона о изменама и 
допунама закона о становању (службени гласник рс”, бр. 49/95.) 

уколико су пропуштени рокови за подношење захтева, власник стана 
у складу са одредбама члан 41 закона о становању («сл. гласник рс» 
бр. 50/92, 101/2005 и 99/2011), може тужбом код надлежног суда да 
захтева исељење носиоца станарског права из његовог стана, ако за 
исељење обезбеди носиоцу станарског права други стан по основу 
закупа на неодређено време који по величини, удобности и месту 
одговара стану из којег се исељава носилац станарског права.
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грађевина

савски венац
кнеза милоша 69, Београд

тел: 20 61 700
www.savskivenac.rs



одељење за имовинско 
Правне, грађевинске и 

комунално-стамБене Послове



50

Попис радова

радОви на текуЋем ОдрЖавању Објеката
(поправкa и спречавањe оштећења, текуће (редовно) одржавање 
објекта)

- Јесте извођење радова који се предузимају ради спречавања 
оштећења који настају употребом објекта или ради 
отклањања тих оштећења а састоје се од прегледа, поправки 
и предузимања превентивних и заштитних мера, односно 
сви радови којима се обезбеђује одржавање објекта на 
задовољавајућем нивоу употребљивости, а радови на текућем 
одржавању стана јесу кречење, фарбање, замена облога, 
замена санитарија, радијатора и други слични радови;
Чл.2 став 1. тачка 36а закона о планирању и изградњи (сл.гласник 
рс бр.72/09 и 50/13)

радОви на текуЋем ОдрЖавању Објеката: 
• поправка оштећених делова кровног покривача; олука, олучних 
цеви и др. елемената за одвод воде; 
• поправка оштећених делова ограде на објекту; 
• поправка оштећених делова фасаде, фасадних облога и 
елемената фасада и др.  спољних делова зграде;
• редовно сервисирање лифтова;
• поправке или замена аутомата за заједничко осветљење, 
прекидача, сијалица и др.;
• поправка оштећених делова,односно редовни прегледи и 
сервисирање хидрофорских постројења у згради, инсталација  
централног грејања (котларница, подстаница, мреже са грејним 
телима, вентила, димњака централног грејања) и др.   
инсталација и уређаја за гашење пожара у згради, громобранских 
инсталација, инсталација водовода и канализације у   
згради, електроинсталација, уређаја за нужно светло, уређаја и 
опреме за климатизацију и вентилацију зграде;
• поправка и чишћење оштећених делова олука и олучних цеви 
зграде;
• поправка или замена окова, брава, катанаца и других уређаја за 
затварање ормана за струјомере, водомере,    
телефонске и телевизијске инсталације у згради;
• кречење заједничких просторија у згради;

• фарбање цевне мреже, грејних тела и других уређаја у 
заједничким деловима зграде;
• поправка тротоара око зграде, односно насипа, усека, ригола 
и слично;
• друге радове којима се обезбеђује текуће одржавање зграде на 
задовољавајућем нивоу употребљивости.
 
радови на текућем одржавању станова: 
• поправка оштећених малтерисаних површина;
• кречење;
• фарбање;
• замена зидних, подних и плафонских облога (паркет, керамичке 
плочице и др.);
• замена санитарија са фитингом;
• замена расвете;
• замена радијатора;
• замена унутрашње столарије и браварије.

радОви на инвестициОнОм ОдрЖавању
(побољшање услова коришћења објекта)

- извођење грађевинско-занатских радова, односно других 
радова зависно од врсте објекта у циљу побољшања услова 
коришћења објекта у току експлоатације.
Чл.2 став 1. тачка 36 закона о планирању и изградњи (сл.гласник 
рс бр.72/09 и 50/13)

радови на инвестиционом одржавању зграде:
• замена кровног покривача, и осталих слојева крова, 
• замена олука, олучних цеви и др. елемената за одвод воде;
• замена хоризонталне и вертикалне хидроизолације;
• замена водоводне и канализационе мреже;
• замена вентилационих цеви канализационе мреже и њихових 
глава на крову зграде;
• замена електроинсталације зграде до струјног ормана;
• замена инсталација централног грејања;
• замена пумпних постројења за избацивање воде;
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• замена хидрофорског или другог пумпног постројења за 
снабдевање зграде водом или за смањење притиска воде, са  
припадајућим деловима и инсталацијама;
• замена ограда на крову, степеништу, терасама, лођама и др. 
заједничким деловима зграде;
• израда фасада, фасадних облога и елемената фасада и др.  
спољних делова зграде;
• замена инсталације и уређаја за узбуњивање у згради;
• замена громобрана, интерфона, кабловских и птт инсталација, 
антенских уређаја и њихових делова у згради;
• замена хидраната, хидрантских црева и других хидрантских 
делова у згради;
• замена инсталације и уређаја за централно загревање воде за 
заједничке просторије које припадају згради;
• замена противпожарног степеништа зграде и инсталација и 
уређаја за заштиту од пожара;
• замена уређаја за нужно осветљење и уређаја за резервну 
електроенергију;
• замена вентилационих канала за клима уређаје;

радови на инвестиционом одржавању стана: 
• замена инсталација централног грејања;
• замена гасне инсталације;
• замена инсталација и уређаја за централно грејање воде у 
стану;
• замена инсталације водовода и канализације;
• замена телефонских и електроинсталација;
• замена спољне столарије у постојећим отворима;

радОви на адаптацији
(не мења се спољни изглед, промена организације простора у 
објекту)

• извођење грађевинских радова на постојећем објекту којима се 
врши промена организације простора у објекту са или без замене 
уређаја, постројења, опреме и инсталација истог капацитета, а 
којима се не утиче на стабилност и сигурност објекта, не мењају 

конструктивни елементи, не мења спољни изглед и не утиче на 
безбедност суседних објеката, саобраћаја, заштите од пожара и 
животне средине
Чл.2 став 1. тачка 34 закона о планирању и изградњи (сл.гласник 
рс бр.72/09 и 50/13)

радОви на санацији
(замена дотрајалих – оштећених конструктивних елемената 
објекта, не мења се спољни изглед)

• извођење грађевинских радова и других радова на постојећем 
објекту којима се врши поправка дотрајалих – оштећених уређаја, 
постројења и опреме, односно замена дотрајалих – оштећених 
конструктивних елемената објекта, којима се не мења спољни 
изглед, не утиче на безбедност суседних објеката, саобраћаја и 
животне средине и не утиче на заштиту природног и непокретног 
културног добра, евидентиране непокретности добра које 
ужива претходну заштиту, његове заштићене околине, осим 
конзерваторских и рестаураторских радова;
Чл.2 став 1. тачка 35 закона о планирању и изградњи (сл.гласник 
рс бр.72/09 и 50/13)

радОви на рекОнструкцији
(у габариту и волумену објекта, мењају се конструктивни 
елементи; мења спољни изглед или повећава број функционалних 
јединица)

• извођење грађевинских радова на постојећем објекту у габариту 
и волумену објекта, којима се: утиче на стабилност и сигурност 
објекта; мењају конструктивни елементи или технолошки процес; 
мења спољни изглед објекта или повећава број функционалних 
јединица;
Чл.2 став 1. тачка 32 закона о планирању и изградњи (сл.гласник 
рс бр.72/09 и 50/13)
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радОви на израдњи пОмОЋних Објеката

• изградња гараже;
• изградња зиданих ограда;
• изградња базена;
Чл.2 став 1. тачка 24 закона о планирању и изградњи (сл.гласник 
рс бр.72/09 и 50/13)

пОсебна врста Објеката ОднОснО радОва за кОје није 
пОтребнО прибавЉати акт надлеЖнОг Органа за 
градњу, ОднОснО акт за извОђење радОва:

• радови на текућем одржавању објекта или стана; постављање 
жичане или дрвене ограде; грађење једноставних објеката 
који се граде на истој катастарској парцели на којој је саграђен 
главни објекат, а који се изводе на начин да не ометају редовно 
коришћење суседних објеката (вртна сенила до 15 м2 основе, 
стазе, платои, вртни базени и рибњаци површине до 12 м2 и 
дубине до 1 м, надстрешнице основе до 10 м2, дечја игралишта, 
дворишни камини површине до 2 м и висине до 3 м, колски 
прилази објектима ширине 2,5-3 м, соларни колектори и сл.); 
пешачке стазе, носачи антена са антенама на постојећим 
зградама, средства електронских комуникација која се постављају 
или инсталирају на кабловима и мрежама електронских 
комуникација и каблови електронских комуникација који се 
постављају или инсталирају у постојећу линијску инфраструктуру 
електронских комуникација - кабловску канализацију; контејнери 
за смештај електронско комуникационе и електроенергетске 
опреме и уређаја, микроровови за оптичке и друге каблове, 
типски ормани за унутрашњу и спољашњу монтажу за смештај 
опреме електронске комуникације и сл.;
Чл.144 закона о планирању и изградњи (сл.гласник рс бр.72/09 
и 50/13)

Попис радова
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упутство за издавање 
грађевинских дозвола

1. мере заШтите Од пОЖара *

• министарство даје сагласност на пројектну документацију, у 
делу који се односи на заштиту од пожара, за изградњу, адаптацију 
и реконструкцију:
 
- пословних простора;
- објеката јавне намене;
- здравствених установа, стационара и домова за смештај лица са 
посебним потребама;
- објеката блоковског типа, високих објеката, надземних и 
подземних гаража;
- објеката и простора на којима се производе, прерађују или или 
складиште запаљиве течности или запаљиви гасови, материје 
склоне самозапаљењу, отровне или нагризајуће материје и 
оксиданти или материје које се могу запалити или експлодирати 
због деловања воде или кисеоника;
- објеката у чијим се погонима производе, прерађују или обрађују 
чврсте запаљиве материје, при чему настају експлозивне смеше 
гасова, пара и прашине;
- станица за снабдевање горивом моторних возила;
- индустријских и складишних објеката;
- електроенергетских постројења називног напона од 35 kV и више 
и трафо-станица снаге преко 2000 kVA ...

• уколико локацијска дозвола предвиђа мере заштите од пожара 
обавезно је прибављање сагласности. 

* на основу чл. 33. закона о заштити од пожара („ службени 
гласник рс“, бр. 111/2009).

** под високим објектом подразумевају се зграде са просторијама 
за боравак људи, чији се подови највишег спрата налазе најмање 
30м изнад најниже коте терена на који је могућ приступ и на коме 
је могућа интервенција уз коришћење аутомеханичких лестава. - 
на основу  чл. 1. правилника о измени правилника о техничким 
нормативима за заштиту високих објеката од пожара („сл. гласник 
рс“, бр.86/2011 и „сл. лист сФрј“, бр. 7/84).

2. услОви и сагласнОст завОда за заШтиту спОменика 
културе града беОграда*

• за све интервенције на објектима који се налазе у оквиру целина 
под претходном заштитом неопходно је прибавити одговарајуће 
услове и сагласност завода за заштиту споменика културе града 
београда, односно сагласност на радове које се односе на промену 
спољног изгледа -  фасаде, крова...

• за интервенције које се односе на замену постојеће спољне 
столарије (истих димензија, облика и боје) за објекте који су у 
оквиру целина под претходном заштитом неопходно је прибавити 
одговарајућу сагласност завода за заштиту споменика културе 
града београда ( у овом случају странка заводу предаје предмер и 
предрачун и технички опис радова).

• за објекте који припадају групи непокретних културних добара 
потребно је прибавити одговарајуће услове и сагласност завода за 
заштиту споменика културе града београда за све интервенције.

* на основу обавештења р 201/12 од 23.01.2013. године завода 
за заштиту споменика културе града београда општини савски 
венац, а сходно чл. 29. закона о културним добрима ( „службени 
гласник рс“ бр. 71/94).

3. правила грађења

• принципи прорачуна површина

- хоризонталне површине се израчунавају према њиховим 
стварним мерама. за површине у нагибу користе се мере њихових 
вертикалних пројекција на замишљену хоризонталну раван,
- површине на етажи приказују се приказују у складу са поделом 
на затворене и отворене просторе,
- површине на етажи са различитим спратним висинама приказују 
се посебно (нпр. велики холови, дворане и сл.),
- површински показатељи добијају се из података који су уписани 
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у плановима и мерењем на објекту, а изражавају се у м2, са два 
децимална места. 

- на основу тачке 4.1. израчунавања површина објеката у области 
високоградње JUS U.C2.100:2002.

• бруто развијена грађевинска површина (бргп) парцеле (блока) је 
збир површина и редукованих површина свих корисних етажа свих 
зграда парцеле (блока).
у прорачуну поткровље се рачуна као 60% површине, док се остале 
надземне етаже не редукују. подземне корисне етаже редукују 
се као и поткровље. подземне гараже и подземне подстанице 
грејања, котларнице, станарске оставе, трафостанице итд., не 
рачунају се у површине корисних етажа. 
бруто развијена површина етаже је површина унутар спољне 
контуре зидова односно збир површина свих просторија и 
површина под конструктивним деловима зграде (зидови, стубови, 
степеништа...).

- на основу тачке  4.2.1. генералног плана београда 2012. (службени 
лист града београда“, бр. 27/03).

• при израчунавању грађевинске бруто површине етаже у оквиру 
кровног простора, рачуна се онај део поткровља у којем његова 
светла висина износи најмање 1,5м. бргп испод степеништа или 
других косих равни рачунају се само у оном делу у којем његова 
светла висина износи најмање 1,5м.

- на основу тачке 4.3.6. израчунавања површина објеката у области 
високоградње JUS U.C2.100:2002.

• у бргп не рачунају се следећи делови зграде:

- тавани,
- делови поткровља, односно делови испод степеништа или других 
косих равни чија је светла висина мања од 1,5м,
- техничке етаже чија је светла висина мања од 1,5м,
- простори између терена и доњег нивоа зграде који служе за 

хоризонтални развод инсталација,
- наткривене и упуштене рампе, надстрешице, спољна степеништа 
и равне непроходне терасе,
- затворени вертикални и хоризонтални инсталациони шахтови.

- на основу тачке 4.3.7. израчунавања површина објеката у области 
високоградње JUS U.C2.100:2002.

• нето грађевинска развијена површина (нргп) јесте величина 
ограничена само на употребу у планерске сврхе и односи се 
на бргп умањену за спољне и унутрашње зидове заједничке и 
помоћне просторије и друге површине које не служе за непосредно 
коришћење.

- на основу тачаке  4.2.2. генералног плана београда 2012. 
(службени лист града београда“, бр. 27/03).

• степеном заузетости сматра се процентуални износ површине 
парцеле под зградама (укључујући гараже и остале помоћне 
зграде) у односу на целу површину парцеле. 
површина под спортским тереном, отвореним базеном, фонтаном, 
стаклеником и отвореним тремом не рачуна се у површину парцеле 
под зградом. у пројекту треба да постоји табела са упоредном 
анализом степена заузетости објекта пре и после интервенције.

- на основу чл. 17. регулационог плана „просторне целине дедиње“ 
(службени лист града београда“, бр. 1/00).

• коефицијент изграђености је однос бруто развијених површина 
свих изграђених етажа (подрум, сутерен, приземље, спрат, 
поткровље) свих зграда на парцели (укључујући гараже и остале 
помоћне зграде) и површине те парцеле.

- на основу чл. 18. регулационог плана „просторне целине дедиње“ 
(службени лист града београда“, бр. 1/00).

• грађевинска линија је линија до које је довољено грађење. 
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грађевинска линија може да се поклапа са регулационом линијом 
или је на одређеном растојању од регулационе линије. 
реконструкција постојећих објеката на парцели врши се у складу са 
правилима из плана и могућа је уз поштовање постојећих граница 
грађења. 

нова зграда и уколико се гради као замена постојеће зграде 
поставља се у складу са планираном грађевинском линијом 
односно правилима изградње из регулационог плана „пц дедиње“.

- на основу чл. 19. регулационог плана „просторне целине дедиње“ 
(службени лист града београда“, бр. 1/00).

сагласност суседа нема утицаја на промену положаја грађевинске 
линије јер није предвиђена планом.

• није дозвољено грађење између грађевинске и регулационе 
линије. изузимају се:
1. гараже, које могу прелазити грађевинску линију до регулационе 
линије,
2. зграде које имају третман културних добара и морају се 
реконструисати у циљу заштите а у скалду са конзерваторским 
условима без обзира што се налазе испред грађевинске линије,
3. потпуно укопани део граде.

- на основу чл. 20. регулационог плана „просторне целине дедиње“ 
(службени лист града београда“, бр. 1/00).

• у зависности од величине парцела и минималне ширине лица 
према јавном путу, зграде се постављају:
1. на растојању мин. 4м од граница суседне парцеле,
2. на растојању од 2 до 4м од границе суседне парцеле (уз услов да 
висина парапета отвора према суседној парцели мин. 1,5м)
3. на граници са суседном парцелом-на растојању од 0 до 2м (уз 
услов да згада не сме има отворе ка суседној парцели) – овај став 
се не може примењивати код парцела чије је лице према јавном 
путу веће од 12м, изузев код постојећих зграда.

- на основу чл. 22. регулационог плана „просторне целине дедиње“ 
(службени лист града београда“, бр. 1/00).

• типови блокова:

1. становање у компактним градским блоковима
компактни градски блокови су скупови појединачно изграђених 
зграда на одговарајућим парцелама које поштују услове међусобне 
повезаности и регулације. компактни блокови оивичени су 
улицама или другим јавним просторима. Објекти су изграђени по 
ободу блока, а у односу на регулациону линију блока постављени 
су на или паралелно са њом.

2. становање у отвореним градским блоковима
Отворени градски блокови се карактеришу слободно постављеним 
вишеспратним објектима који су повучени у односу на регулациону 
линију блока, изграђени на јединственој заједничкој површини 
без парцелације. слободни простори уређени су као велике 
блоковске зелене површине са просторима за дечију игру, спорт 
и рекреацију.

3. индивидуално становање
блок са индивидуалним становањем је скуп појединачно 
изграђених зграда на парцелама величине претежно од 300 до 
600м2, а изузетно преко 2000м2. Оивичен је улицама или другим 
јавним просторима, претежно су стамбене намене и изграђени 
као слободностојећи, ретко као двојни или згарде у низу. 
висина објекта у централној зони и дуж магистралних и улица 
првог реда је макс 11,5м (до коте венца), тј. макс 15м (до коте 
слемена).
висина објекта ван централне зоне и дуж магистралних и улица 
првог реда је макс 8,5м (до коте венца), тј. макс 12м (до коте 
слемена).
висина помоћних објеката је 5м.

4. становање у приградским насељима,
5. становање у мешовитим градским блоковима.

упутство за издавање 
грађевинских дозвола
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- на основу тачака 4.3.4, 4.3.6., 4.3.7. и 4.3.8. генералног плана 
београда 2012. (службени лист града београда“, бр. 27/03).

• задржава се спратност постојећих зграда која је већа од 
максималне спратности дате регулационим планом „пц дедиње“. 
зграде које су једнострано и двострано узидане могу се надзидати 
максимално до висине суседне постојеће зграде. 

дозвољена максимална спратност гараже и осталих помоћних 
зграда је приземље. 

дозвољена је изградња подрума и сутерена.

на свим постојећим зградама (уколико се планираном 
интервенцијом не нарушава укупан изглед зграде и околине) 
дозвољава се изградња поткровља (стамбене или друге намене) 
само у једном нивоу код зграда са равним кровом. интервенција се 
дозвољава искључиво на целој површини крова и једновремено, а 
у оквиру грађевинских линија габарита постојеће зграде.
на свим постојећим зградама са косим кровом (уколико се 
планираном интервенцијом не нарушава укупан изглед зграде 
и околине) дозвољава се реконструкција крова у циљу добијања 
поткровља (стамбене или друге намене) само у једном нивоу.

у пројекту треба да постоји табела са упоредном анализом степена 
заузетости објекта пре и после интервенције.

- на основу чл. 24. и 25. регулационог плана „просторне целине 
дедиње“ (службени лист града београда“, бр. 1/00).

• према гп београда 2021 тачком 11.8. дозвољена је пренамена 
постојећег стамбеног простора и помоћних просторија у објекту 
у пословни простор. такође се дозвољава пренамена постојећих 
таванских простора и помоћних простора у објекту адаптирањем 
у корисни стамбени простор, без промене висина и других 
геометријских одлика крова. 
не постоји могућност пренамене пословних просторија у стамбени.

- на основу тачке 11.8. генералног плана београда 2012. (службени 
лист града београда“, бр. 27/03).

• паркирање возила за потребе корисника зграде обезбедити у 
оквиру парцеле изван јавних путева.
број паркинг места за стамбене зграде одређује се према броју 
станова  1 стан – 1 паркинг место.
број паркинг места за пословне зграде одређује се према 
површини  80м2 – 1 паркинг место.
уколико због урбанистичких, техничких или других околности 
није могуће обезбедити прописани број места за паркирање, 
инвеститор је дужан да партиципира за изградњу јавних паркинга 
и гаража.
не дозвољава се пренамена гаража и простора за паркирање у 
стамбене и друге намене.

- на основу чл. 31. регулационог плана „просторне целине дедиње“ 
(службени лист града београда“, бр. 1/00).

• приликом адаптације заједничких просторија у стамбени или 
пословни простор потребно је обезбедити довољан прој паркинг 
места за новонастале просторије по систему 1 стан – 1 паркинг 
место и 80м2 – 1 паркинг место.

• информација о локацији треба да предвиди начин паркирања, 
због уплате надокнаде за јкп „паркинг сервис“.

• не дозвољава се изградња таванских и помоћних просторија 
које испуњавају техничке услове за формирање корисног 
простора; простори који испуњавају техничке услове у погледу 
корисних површина и висина за формирање стамбеног простора 
обрачунавају се као корисне површине, односно морају бити 
обухваћене обрачуном  бргп.

- на основу тачкe 4.2.1. генералног плана београда 2012. (службени 
лист града београда“, бр. 27/03), чл. 18 правилника о условима и 
нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова („сл. 
гласник рс“, бр. 58/2012) и JUS U.C2.100 2002.
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врста захтева:
захтев за издавање грађевинске дозволе за изградњу новог објекта 
на основу чл. 135.  136. 137. и 140.  закона о планирању и изградњи 
(«сл. гласник рс», бр. 72/09 .. 50/13) и чл. 17 и 192.  закона о 
општем управном поступку ( ‘’сл. лист срј’’ бр.33/97 и 31/01 и „сл. 
гласник бр. 30/10“),

кратак Опис пОступка:
Одељење за имовинско-правне, грађевинске и комунално-
стамбене послове  решавајући по захтеву инвеститора  доноси 
решење о грађевинској дозволи  за изградњу  новог објекта 
бргп мање од 800м² (обрачунато по гуп-у), у складу са важећом 
планском документацијом.

надлеЖнОст:
Одељење за имовинско-правне, грађевинске и комунално-
стамбене послове

прОписи:
Чл. 135. 136. 137.  и 140. закона о планирању и изградњи («сл. 
гласник рс», бр. 72/09 .. 50/13) и 
Чл. 17. и  192. закона о општем управном  поступку    (‘’сл. лист срј’’ 
бр.33/97 и 31/01 и  „сл. глсник рс“ бр. 30/10),

тОк пОступка:
1. странка подноси захтев Одељењу за имовинско-правне, 
грађевинске и комунално-стамбене послове преко писарнице 
градске општине.
2. Одељење обрађује списе предмета тако што проверава да ли 
захтев садржи прописане доказе, као и да ли је идејни или главни 
пројекат урађен у складу са правилима грађења садржаним у 
локацијској дозволи.  
3. ако обрађивач утврди да је предата комплетна документација, 
издаје решење у року од 8 дана.
4. у колико надлежан орган утврди да није предата комплетна 
документација, обавештава странку о томе и даје налог да се у 
року од 15. дана достави документација која недостаје.
5. у колико обрађивач утврди да пројекат није у складу са 

правилима грађена садржаним у локацијском дозволом, даје 
налог инвеститору, да пројекат усклади у року од 30 дана, са 
правилима грађења садржаним у локацијској дозволи. 
6. у случају да инвеститор не поступи по налогу, у остављеном 
року, захтев се одбија решењем.
7. на решење одељења странка има право жалбе секретаријату 
за имовинско правне послове, урбанистичку и грађевинску 
инспекцију,  сектору за другостепени управни поступак града 
београда  ул. 27. марта 43-45, у року од 8 дана од дана достављања, 
а преко овог Одељења.

напОмена:
у складу са одредбама чл. 77 став 1, тачка 6, статута града београда 
( сл. лист града београда бр. 39/08, 6/2010 и 23/2013) градска 
општина доноси решење у првом степену о грађевинској дозволи 
за изградњу или реконструкцију објеката до 800 м2 (обрачунато 
по гуп-у) бруто развијене грађевинске површине и претварању 
заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор, 
осим у поступцима легализације објеката на територији града; 

захтев за издавање грађевинске 
дозволе за изградњу новог објекта

ФОрмулар: 
захтев за издавање 
грађевинске дОзвОле

http://www.savskivenac.rs/obrasci/G1.pdf
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1. правоснажна локацијска дозвола - издаје градски секретаријат за 
урбанизам, краљице марије 1/VIII-X,
2. идејни  или главни пројекат, у три примерка. у случају да се уз захтев 
предаје идејни пројекат, инвеститор је дужан да пре пријаве радова 
из. чл. 148. закона о планирању и изградњи,  изради главни пројекат и 
уз пријаву почетка радова  достави и извештај о извршеној техничкој 
контроли главног пројекта. пројекат може бити израђен од стране 
привредног друштва, другог правног лица, односно предузетника који су 
уписани у одговарајући регистар за израду техничке документације (са 
условима и сагласношћу комуналних кућа)
2 а. елеборат енергетске ефикасности  израђен од стране овлашћене 
пројектне  организације           
3. копија плана парцеле (не старија од 6 месеци) - издаје центар за 
катастар непокретности београд,  27. марта 43-45
4. лист непокретности (не старија од 6 месеци) у коме је инвеститор 
уписан као власник или закупац земљишта - издаје центар за катастар 
непокретности београд,  27. марта 43-45,  aко на парцели постоји стари 
објекат, локацијском дозволом предвиђен за рушење, потребно је да је 
инвеститор уписан у листу непокретности као власник на том објекту 
5. протокол регулације, израђен од стране  овлашћене геодетске 
организације
6. топографски план, израђен од стране  овлашћене геодетске 
организације
7. доказ о уређењу односа у погледу плаћања накнаде за уређење 
грађевинског
земљишта - дирекција за грађевинско земљиште и изградњу београда, 
његошева 84.,
8. услови и сагласност завода за заштиту споменика, издају се решењем,
уколико се објекат налази у предходно заштићеној целини -прибављање 
услова одређено је локацијском дозволом,  издаје  завод за заштиту 
споменика културе града београда. калемегдан бр. 14
9. услови и сагласност муп-а сектора за спашавање (противпожарна 
полиција)
10. други докази одређени локацијском дозволом
11. Оверена фотокопија личне карте инвеститора (за физичка лица)  и / 
или извод из регистра делатности за правна лица; л
12. доказ о уплати републичке административне таксе

ДОКУМЕНТАЦИЈА
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врста захтева:
захтев за издавање грађевинске дозволе за доградњу и 
надзиђивање постојећег објекта 
на основу чл. 135., 136. 137. и 140. закона о планирању и изградњи 
(«сл. гласник рс», бр. 72/09 .. 50/13) и чл. 17. и 192. закона о 
општем управном поступку ( ‘’сл. лист срј’’ бр.33/97 и 31/01 и „сл. 
гласник бр. 30/10)

кратак Опис пОступка:
Одељење за имовинско-правне, грађевинске и комунално-
стамбене послове  решавајући по захтеву инвеститора  доноси 
решење о грађевинској дозволи  за доградњу и надзиђивање 
постојећег објекта бргп мање од 800м² (обрачунато по гуп-у) у 
складу са важећом планском документацијом.

надлеЖнОст:
Одељење за имовинско-правне, грађевинске и комунално-
стамбене послове

прОписи:
Чл. 135. 136. 137. и 140 закона о планирању и изградњи («сл. 
гласник рс», бр. 72/09 .. 50/13) и 
Чл. 17. и  192. закона о општем управном  поступку    (‘’сл. лист срј’’ 
бр.33/97 и 31/01 и  „сл. глсник рс“ бр. 30/10),

тОк пОступка:
1. странка подноси захтев Одељењу за имовинско-правне, 
грађевинске и комунално-стамбене послове преко писарнице 
општине.
2. Обрађивач обрађује списе предмета тако што проверава да ли је 
предата комплетна документација, као и да ли је пројекат урађен 
у складу са правилима грађења садржаним у локацијској дозволи.  
3. ако обрађивач утврди да је предата комплетна документација, 
издаје решење у року од 8 дана.
4. у колико обрађивач утврди да није предата комплетна 
документација, обавештава странку о томе и даје налог да се у 
року од  15 дана достави документација која недостаје.
5. у колико обрађивач утврди да пројекат није у складу са 

правилима грађена садржаним у локацијској дозволи, даје налог 
инвеститору, да пројекат усклади у року од 30 дана, са правилима 
грађења садржаним у локацијској дозволи. 
6. у случају да инвеститор не поступи по налогу, захтев се одбија 
решењем.
7. на решење одељења странка има право жалбе секретаријату 
за имовинско правне послове, урбанистичку и грађевинску 
инспекцију,  сектору за другостепени управни поступак града 
београда  ул. 27. марта 43-45, у року од 8 дана од дана достављања, 
а преко овог Одељења.

напОмена:
у складу са одредбама чл. 77 став 1, тачка 6, статута града београда 
( сл. лист града београда бр. 39/08, 6/2010 и 23/13)
градска општина доноси решење у првом степену о грађевинској 
дозволи за изградњу или реконструкцију објеката до 800 м2 
(обрачунато по гуп-у) бруто развијене грађевинске површине и 
претварању заједничких просторија у стамбени, односно пословни 
простор, осим у поступцима легализације објеката на територији 
града; 

захтев за издавање грађевинске 
дозволе за доградњу и надзиђивање 
постојећег објекта

ФОрмулар: 
захтев за издавање 
грађевинске дОзвОле

http://www.savskivenac.rs/obrasci/G1.pdf
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1. правоснажна  локацијска дозвола - издаје градски секретаријат за урбанизам, краљице марије 1/VIII-X,
2. идејни  или главни пројекат, у три примерка. у случају да се уз захтев предаје идејни пројекат, инвеститор је дужан 
да пре пријаве радова из. чл. 148. закона о планирању и изградњи,  изради главни пројекат и уз пријаву почетка 
радова  достави и извештај о извршеној техничкој контроли главног пројекта. пројекат може бити израђен од стране 
привредног друштва, другог правног лица, односно предузетника који су уписани у одговарајући регистар за израду 
техничке документације (са условима и сагласношћу комуналних кућа)
2 A. елеборат енергетске ефикасности  израђен од стране овлашћене пројектне организације.
3. копија плана парцеле (не старија од 6 месеци) - издаје центар за катастар непокретности београд,  27. марта 43-45,  
или на шалтеру у општини савски венац
4. лист непокретности (не старија од 6 месеци) у коме је инвеститор уписан као власник објекта и земљишта односно 
права закупа на земљишту, у случају надзиђивања објекта уписан као власник објекта - издаје центар за катастар 
непокретности београд,  27. марта 43-45
- писмена сагласност осталих власника земљишта и објекaта оверена у суду, ако постоје.
- други докази одређени локацијском дозволом
- акосе изводе радови на надзиђивању стамбене зграде треба доставити:
уверење о конституисању скупштине / савета зграде и избору председника, 
писмену сагласност већине од укупног броја чланова скупштине или савета стамбене зграде (чине је власници 
станова или других посебних делова зграде: пословног простора, гаража и сл.)  о уступању заједничког дела зграде 
или простора, оверена од стране председника скупштине или савета стамбене зграде,  у складу са чл. 18 закона о 
одржавању стамбених зграда
Одлуку скупштине или савета стамбене зграде о уступању заједничког дела зграде на трајно коришћење и којом се 
овлашћује лице које ће у име власника закључити уговор са инвеститором,  
уговор о регулисању међусобних права и обавеза закључен између инвеститора и стамбене зграде и оверен у суду,
потврду од јп „градско стамбено“ – рј „савски венац“ ул. бранкова 15а. 
5. Оверени архивски примерак пројекта ( укулико је грађевинска и употребна дозвола издата пре 1970 год.) – издаје 
историјски архив града београда, ул. палмира тољатија 1, нови београд, или потврда архива да архивски примерак 
пројекта не постоји
6. протокол регулације, израђен од стране  овлашћене геодетске организације
осим за радове на надзиђивању објекта.
7. доказ о уређењу односа у погледу плаћања накнаде за уређење грађевинског
земљишта - дирекција за грађевинско земљиште и изградњу београда, његошева 84.,
8. услови и сагласност завода за заштиту споменика, издају се решењем, уколико се објекат налази у предходно 
заштићеној целини - прибављање услова одређено је локацијском дозволом,  издаје  завод за заштиту споменика 
културе града београда. 
калемегдан бр. 14
9. услови и сагласност муп-а сектора за спашавање (противпожарна полиција)
10. Оверена фотокопија л. карте инвеститора (за физичка лица)  и/или извод из регистра делатности за правна лица; 
11. доказ о уплати адм. таксе. републичка административна

ДОКУМЕНТАЦИЈА
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врста захтева:
захтев за издавање решења о реконструкцији, адаптацији и 
санацији објекта 
на основу чл. 145. закона о планирању и изградњи («сл. гласник 
рс», бр. 72/09 ..50/13) и чл. 17. и 192. закона о општем управном 
поступку ( ‘’сл. лист срј’’ бр.33/97 и 31/01 и „сл. гласник рс“ бр. 
30/10),

кратак Опис пОступка:
Одељење за имовинско – правне , грађевинске и комунално - 
стамбене послове  решавајући по захтеву инвеститора  доноси 
решење о реконструкцији, адаптацији и санацији  објекта бргп 
мање од 800м² (обрачунато по гуп-у).

надлеЖнОст:
Одељење за имовинско – правне, грађевинске и комунално - 
стамбене послове

прОписи:
Чл. 145. закона о планирању и изградњи («сл. гласник рс», бр. 
72/09 и 50/13 испр.) и 
Чл. 17. и чл. 192.  закона о општем управном  поступку    (‘’сл. лист 
срј’’ бр.33/97 и 31/01 и „сл. гласник рс“ бр. 30/10)

тОк пОступка:
1. странка подноси захтев Одељењу за имовинско – правне, 
грађевинске и комунално – стамбене  послове преко писарнице 
општине.
2. Одељење обрађује списе предмета тако што проверава да ли је 
предата комплетна документација.  
3. ако орган управе утврди да је предата комплетна документација, 
издаје решење у року од 8 дана.
4. у колико обрађивач утврди да није предата комплетна 
документација, обавештава странку о томе и даје налог да се у 
року од 15  дана достави документација која недостаје.
5. у колико обрађивач утврди да пројекат није у складу са 
прописима, даје налог инвеститору, да пројекат усклади у року од 
30 дана.

6. у случају да инвеститор не поступи по налогу, захтев се одбија.
7. на решење одељења странка има право жалбе секретаријату 
за имовинско правне послове, урбанистичку и грађевинску 
инспекцију,  сектору за другостепени управни поступак града 
београда  ул. 27. марта 43-45, у року од 8 дана, а преко овог 
Одељења.

напОмена:
у складу са одредбама чл. 77 став 1, тачка 6, статута града београда 
( сл. лист града београда бр. 6/2010.) градска општина доноси 
решење у првом степену о грађевинској дозволи за изградњу 
или реконструкцију објеката до 800 м2 (обрачунато по гуп-у) 
бруто развијене грађевинске површине и претварању заједничких 
просторија у стамбени, односно пословни простор, осим у 
поступцима легализације објеката на територији града; 

захтев за издавање решења о 
реконструкцији, адаптацији 
и санацији објекта

ФОрмулар: 
захтев за издавање реШења кОјим се 
ОдОбрава извОђење радОва за кОје се не 
издаје грађевинска дОзвОла

http://www.savskivenac.rs/obrasci/G2.pdf
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1. идејни, односно главни пројекат, у три примерка. у случају да се уз захтев предаје идејни пројекат, инвеститор 
је дужан да пре пријаве радова из. чл. 148. закона о планирању и изградњи,  изради главни пројекат  са 
техничком контролом и приложи уз пријаву почетка радова. пројекат може да буде израђен од стране привредног 
друштва, другог правног лица, односно предузетника који су уписани у одговарајући регистар за израду техничке 
документације
1.а у случају да се у оквиру радова ради и обнова односно санација фасаде потребно је приложити елеборат 
енергетске ефикасности урађен одстране овлашћене пројектне организације
1.б информација о локацији са прецизираним радовима који су предмет захтева (издаје секретаријат за 
урбанизам и грађевинске послове града београда, краљице марије 1/VIII)
2. копија плана парцеле (не старија од 6 месеци) - издаје центар за катастар непокретности београд,  27. марта 
43-45
3.  препис лист непокретности (не старија од 6 месеци) у коме је инвеститор уписан као власник на објекту или 
физичком делу објекта, ако се ради о радовима на физичком делу објекта, (стан, пословни простор, гаража у 
згради), ако се ради о објекту на коме су уписани сувласници онда захтев подносе  сви уписани сувласници   - 
издаје центар за катастар непокретности београд,  27. марта 43-454. Остали докази о праву својине:
за радове на адаптацији и претварању у стамбени простор или пословни или припајању постојећем стану,  
заједничких просторија стамбене зграде и на реконструкцији стамбене зграде са власнисцима на физичким 
деловима исте, потребно је : 
уверење о конституисању скупштине / савета зграде и избору председника, 
писмена сагласност већине од укупног броја чланова скупштине или савета стамбене зграде (чине је власници 
станова или других посебних делова зграде: пословног простора, гаража и сл.)  о уступању заједничког дела зграде 
или простора, оверена од стране председника скупштине или савета стамбене зграде,  
Одлука скупштине или савета стамбене зграде о уступању заједничког дела зграде на трајно коришћење и којом 
се овлашћује лице које ће у име власника закључити уговор са инвеститором,  
уговор о регулисању међусобних права и обавеза закључен између инвеститора и стамбене зграде и оверен у суду,
потврда од јп „градско стамбено“ – рј „савски венац“ ул. бранкова 15а. 
5. Оверени архивски примерак пројекта ( уколико је грађевинска и употребна дозвола издата пре 1970 год.) – 
издаје историјски архив града београда, ул. палмира тољатија 1, нови београд или потврда архива да не постоји 
архивски примерак пројекта. 
6. услови и сагласност завода за заштиту споменика, издају се решењем
уколико се објекат налази у предходно заштићеној целини -прибављање услова одређено је локацијском 
дозволом,  издаје  завод за заштиту споменика културе града београда. калемегдан бр. 14
7. услови и сагласност муп-а сектора за спашавање (противпожарна полиција)
8. Оверена фотокопија личне карте инвеститора (за физичка лица)  и / или извод из регистра делатности за правна 
лица; 
9. доказ о уплати републичке административне таксе

ДОКУМЕНТАЦИЈА
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врста захтева:
захтев за издавање решења о инвестиционом одржавању објекта 
на основу чл. 145. закона о планирању и изградњи («сл. гласник 
рс», бр. 72/09 .. 50/13)  и чл. 17. и 192. закона о општем управном 
поступку ( ‘’сл. лист срј’’ бр.33/97 и 31/01) и и „сл. гласник рс“ бр. 
30/10

кратак Опис пОступка:
Одељење за имовинско – правне, грађевинске и комунално 
стамбене - послове  решавајући по захтеву инвеститора  доноси 
решење о инвестиционом одржавању  објекта бргп мање од 
800м² (обрачунато по гуп-у)

надлеЖнОст:
Одељење за имовинско - правне, грађевинске и комунално - 
стамбене послове

прОписи:
Чл. 145. закона о планирању и изградњи («сл. гласник рс», бр. 
72/09 .. 50/13) и 
Чл. 17. и  192. закона о општем управном  поступку    (‘’сл. лист срј’’ 
бр.33/97 и 31/01 и  „сл. глсник рс“ бр. 30/10),

тОк пОступка:
1. странка подноси захтев Одељењу за имовинско-правне, 
грађевинске и комунално-стамбене послове преко писарнице 
општине.
2. Одељење обрађује списе предмета тако што проверава да ли је 
предата комплетна документација. 
3. ако обрађивач утврди да је предата комплетна документација, 
издаје решење у року од 8 дана.
4. у колико обрађивач утврди да није предата комплетна 
документација, обавештава странку о томе и даје налог да се у 
року од 15. дана достави документација која недостаје.
5. у колико обрађивач утврди да документација није у складу са 
прописима, даје налог инвеститору, да исту усклади у року од 15 
дана.
6. у случају да инвеститор не поступи по налогу, захтев се одбија.

7. на решење одељења странка има право жалбе секретаријату 
за имовинско правне послове, урбанистичку и грађевинску 
инспекцију,  сектору за другостепени управни поступак града 
београда  ул. 27. марта 43-45, у року од 8 дана, а преко овог 
Одељења.

напОмена:
у складу са одредбама чл. 77 став 1, тачка 6, статута града београда 
( сл. лист града београда бр. 39/08 6/2010 и 23/13) градска 
општина доноси решење у првом степену о грађевинској дозволи 
за изградњу или реконструкцију објеката до 800 м2 (обрачунато 
по гуп-у) бруто развијене грађевинске површине и претварању 
заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор, 
осим у поступцима легализације објеката на територији града;

захтев за издавање решења о  
инвестиционом одржавању објекта

ФОрмулар: 
захтев за издавање реШења кОјим се 
ОдОбрава извОђење радОва за кОје се не 
издаје грађевинска дОзвОла
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1. технички опис и попис радова, оверен од стране 
одговорног пројектанта са лиценцом
1. а  уколико се радови односе на инвеститционо 
одржавање фасаде  елаборат о енерегетске ефикасности  
израђен од стране овлашћене пројектне организације
2. копија плана парцеле (не старија од 6 месеци) - издаје 
центар за катастар непокретности београд,  27. марта 43-
45,  или на шалтеру у општини савски венац
3. препис листа непокретности (потпун) (не старији од 6 
месеци)  у коме је инвеститор-и  уписани-и  као власник-
ци  објекта – физичког дела - издаје центар за катастар 
непокретности београд,  27. марта 43-45
4. ако се ради о стамбеној згради  Одлука  скупштине /
савета стамбене зграде о сагласности чланова скупштине 
којима припада  више од половине  од укупне површине   
станова и других посебних делова зграде   
5. сагласност завода за заштиту споменика, дата на 
технички опис и попис радова, уколико се објекат налази 
под заштитом или  у предходно заштићеној целини,  
издаје  завод за заштиту споменика културе града 
београда. 
6. Оверена фотокопија личне карте инвеститора (за 
физичка лица)  и / или извод из регистра делатности за 
правна лица; 
7. доказ о уплати републичке административне таксе

ДОКУМЕНТАЦИЈА
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врста захтева:
захтев за издавање решења о промени намене објекта без 
извођења грађевинских радова и са извођењем грађевинских 
радова на основу чл. 145. закона о планирању и изградњи («сл. 
гласник рс», бр. 72/09 i 50/13) и чл. 17. и 192. закона о општем 
управном поступку ( ‘’сл. лист срј’’ бр.33/97 и 31/01, „сл.гласник 
рс“ бр. 30/10),

кратак Опис пОступка:
Одељење за имовинско – правне, грађевинске и комунално - 
стамбене послове
решавајући по захтеву инвеститора  доноси решење о промени 
намене објекта бргп мање од 800м² (обрачунато по гуп-у), без 
извођења грађевинских радова и са извођењем грађевинских 
радова 

надлеЖнОст:
Одељење за имовинско – правне, грађевинске и комунално - 
стамбене послове

прОписи:
Чл. 145. закона о планирању и изградњи («сл. гласник рс», бр. 
72/09 .. 50/13) и 
Чл. 17. и  192. закона о општем управном  поступку    (‘’сл. лист срј’’ 
бр.33/97 и 31/01 и  „сл. глсник рс“ бр. 30/10),

тОк пОступка:
1. странка подноси захтев Одељењу за имовинско-правне, 
грађевинске и комунално-стамбене послове преко писарнице 
градске општине.
2. Одељење обрађује списе предмета тако што проверава да ли је 
предата комплетна документација.  
3. ако орган управе утврди да је предата комплетна документација, 
издаје решење у року од 8 дана.
4. у колико обрађивач утврди да није предата комплетна 
документација, обавештава странку о томе и даје налог да се у 
року од 8 дана достави документација која недостаје.
5. у колико обрађивач утврди да пројекат није у складу са 

прописима, даје налог инвеститору, да исту усклади у року од 8 
дана.
6. у случају да инвеститор не поступи по налогу, захтев се одбија.
7. на решење одељења странка има право жалбе секретаријату 
за имовинско правне послове, урбанистичку и грађевинску 
инспекцију,  сектору за другостепени управни поступак града 
београда  ул. 27. марта 43-45, у року од 8 дана, а преко овог 
Одељења.

напОмена:
у складу са одредбама чл. 77 став 1, тачка 6, статута града београда 
(сл. лист града београда бр. 39/08, 6/2010 и 23/13) градска 
општина доноси решење у првом степену о грађевинској дозволи 
за изградњу или реконструкцију објеката до 800 м2 (обрачунато 
по гуп-у) бруто развијене грађевинске површине и претварању 
заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор, 
осим у поступцима легализације објеката на територији града; 

захтев за издавање решења о промени 
намене  објекта  без извођења грађевинских 
радова и са извођењем грађевинских радова

ФОрмулар: 
захтев за издавање реШења кОјим се 
ОдОбрава извОђење радОва за кОје се не 
издаје грађевинска дОзвОла
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1. идејни  пројекат или главни пројекат, у три 
примерка, израђен од стране привредног друштва, 
другог правног лица, односно предузетника који су 
уписани у одговарајући регистар за израду техничке 
документације. у случају да се уз захтев предаје идејни 
пројекат, инвеститор је дужан да пре пријаве радова из 
чл. 148. закона о планирању и изградњи,  изради главни 
пројекат и уз пријаву почетка радова  достави и извештај 
о извршеној техничкој контроли главног пројекта.
2. копија плана парцеле (не старија од 6 месеци) - издаје 
центар за катастар непокретности београд,  27. марта 43-
45,  или на шалтеру у општини савски венац
3. лист непокретности (не старија од 6 месеци) у коме 
је инвеститор уписан као власникобјекта или физичког 
дела објекта (станови, пословни простори , гараже и сл.) 
- издаје центар за катастар непокретности београд  27. 
марта 43-45,   или на теру у општини савски венац
4.информација о локацији са прецизираним радовима 
који су предмет захтева, издаје секретаријат урбанизам 
и грађевинске послове града београда, ул. краљице 
марије бр. 1
5. Оверени архивски примерак пројекта (уколико је 
грађевинска и употребна дозвола издата пре 1970 год.) 
– издаје историјски архив града београда, ул. палмира 
тољатија 1, нови београд или потврда архива да не 
постоји исти
6. услови и сагласност завода за заштиту споменика, 
издаје се у форми решења,
уколико се објекат налази у предходно заштићеној 
целини,  издаје  завод за заштиту споменика културе 
града београда. калемегдан бр. 14
7. услови и сагласност муп-а сектора за спашавање 
(противпожарна полиција)
8. Оверена фотокопија личне карте инвеститора (за 
физичка лица)  и / или извод из регистра делатности за 
правна лица; 
9.доказ о уплати републичке административне таксе

ДОКУМЕНТАЦИЈА
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врста захтева:
захтев за издавање решења о претварању заједничких просторија 
у стан или припајања постојећем стану или претварања у пословни 
постор  
на основу чл. 145. закона о планирању и изградњи («сл. гласник 
рс», бр. 72/09 .. 50/13) и чл. 17. и  192. закона о општем управном  
поступку    (‘’сл. лист срј’’ бр.33/97 и 31/01 и  „сл. глсник рс“ бр. 
30/10),

кратак Опис пОступка:
Одељење за имовинско – правне, грађевинске и комунално - 
стамбене послове
решавајући по захтеву инвеститора  доноси решење о претварању 
заједничких просторија у стан, или припајања постојећем стану 
или претварања у пословни постор,  објекта бргп мање од 800м² 
(обрачунато по гуп-у) 

надлеЖнОст:
Одељење за имовинско – правне, грађевинске и комунално - 
стамбене послове

прОписи:
Чл. 145. закона о планирању и изградњи («сл. гласник рс», бр. 
72/09 .. 50/13) и 
Чл. 17. и  192. закона о општем управном  поступку    (‘’сл. лист срј’’ 
бр.33/97 и 31/01 и  „сл. галсник рс“ бр. 30/10),

тОк пОступка:
1.странка подноси захтев Одељењу за грађевинске и комуналне 
послове преко писарнице општине.
2.Одељење обрађује списе предмета тако што проверава да ли је 
предата комплетна документација.  
3.ако орган управе утврди да је предата комплетна документација, 
издаје решење у року од 8 дана.
4.у колико обрађивач утврди да није предата комплетна 
документација, обавештава странку о томе и даје налог да се у 
року од 8 дана достави документација која недостаје.
5.у колико обрађивач утврди да пројекат није у складу са 

прописима, даје налог инвеститору, да исту усклади у року од 8 
дана.
6.у случају да инвеститор не поступи по налогу, захтев се одбија.
7.на решење одељења странка има право жалбе секретаријату 
за имовинско правне послове, урбанистичку и грађевинску 
инспекцију,  сектору за другостепени управни поступак града 
београда  ул. 27. марта 43-45, у року од 8 дана, а преко овог 
Одељења.

напОмена:
у складу са одредбама чл. 77 став 1, тачка 6, статута града београда 
(сл. лист града београда бр. 39/08, 6/2010 и 23/13) градска 
општина доноси решење у првом степену о грађевинској дозволи 
за изградњу или реконструкцију објеката до 800 м2 (обрачунато 
по гуп-у) бруто развијене грађевинске површине и претварању 
заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор, 
осим у поступцима легализације објеката на територији града; 

захтев за издавање решења о претварању 
заједничких просторија у стан, или припајања 
постојећем стану или претварања у пословни простор

ФОрмулар: 
захтев за издавање реШења кОјим се 
ОдОбрава извОђење радОва за кОје се не 
издаје грађевинска дОзвОла
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1. идејни или главни  пројекат са извршеном техничком контролом, у три примерка. у случају да се 
уз захтев предаје идејни пројекат, инвеститор је дужан да пре пријаве радова из. чл. 148. закона о 
планирању и изградњи,  изради главни пројекат и уз пријаву почетка радова  достави и извештај о 
извршеној техничкој контроли главног пројекта. пројекат може бити израђен од стране привредног 
друштва, другог правног лица, односно предузетника који су уписани у одговарајући регистар за 
израду техничке документације
 1. a  у случају да се радови односе и на обнову фасаде потребно је приложити елеборат 
енергетске ефикасности израђен од стране овлашћене пројектне организације
2. копија плана парцеле (не старија од 6 месеци) - издаје центар за катастар непокретности 
београд,  27. марта 43-45,  или на шалтеру у општини савски венац
3. препис листа непокретности  (потпун) (не старија од 6 месеци) ) у коме је право својине на 
стану или другом физичком делу уписано на инвеститора (осим у случајевима када стамбена 
зграда даје претварање трећем лицу)- издаје центар за катастар непокретности београд,  27. 
марта 43-45,   или на шал теру у општини савски венац
4.информација о локацији са прецизираним радовима који су предмет захтева, издаје 
секретаријат за урбанизам и грађевинске послове града београда  ул. краљице марије бр. 1
5. акт јп инфостан, издаје јкп инфостан, ул. бранкова бр. 15/а
6. уверење о конституисању скупштине / савета зграде и избору председника, стамбене зграде 
издаје ово одељење
7. писмена сагласност већине од укупног броја  чланова скупштине или савета зграде (власници 
станова и других физичких делова: гараже,  пословни простори и сл. у објекту ) о уступању 
заједничког дела зграде или простора, оверена од стране председника скупштине или савета 
стамбене зграде  
8. Одлука скупштине или савета стамбене зграде о уступању заједничког дела зграде на трајно 
коришћење,  којом се и овлашћује лице које ће у име чланова скупштине (власника) закључити 
уговор са инвеститором
9. уговор  о уступању на трајно коришћење заједничке просторије и регулисању међусобних 
права и обавеза закључен између инвеститора и стамбене зграде и оверен у суду.
10. Оверени архивски примерак пројекта ( укулико је грађевинска и употребна дозвола издата 
пре 1970 год.) – издаје историјски архив града београда, ул. палмира тољатија 1, нови београд 
или потврда да не постоји архивски примерак пројекта
11. услови и сагласност завода за заштиту споменика,  издају се форми решења,
уколико се објекат налази у предходно заштићеној целини ,  издаје  завод за заштиту споменика 
културе града београда. 
калемегдан бр. 14
12. услови и сагласност муп-а сектора за спашавање (противпожарна полиција)
13. Оверена фотокопија личне карте инвеститора (за физичка лица)  и / или извод из регистра 
делатности за правна лица; 
14. доказ о уплати републичке административне таксе

ДОКУМЕНТАЦИЈА



70

захтев за издавање решења о извођењу 
радова на раздвајању или спајању 
пословног или стамбеног простора
врста захтева:
захтев за издавање решења о раздвајању илу спајању  пословног 
или стамбеног простора   
на основу чл. 145. закона о планирању и изградњи («сл. гласник 
рс», бр. 72/09 .. 50/13) и чл. 17. и 192. закона о општем управном 
поступку ( ‘’сл. лист срј’’ бр.33/97 и 31/01 и „сл. гласник рс“ 30/10),

кратак Опис пОступка:
Одељење за имовинско – правне, грађевинске и комунално - 
стамбене послове
решавајући по захтеву инвеститора  доноси решење о извођењу 
радова на раздвајању или спајању пословног или стамбеног 
простора бргп мање од 800м² (обрачунато по гуп-у), 

надлеЖнОст:
Одељење за имовинско – правне, грађевинске и комунално - 
стамбене послове

прОписи:
Чл. 145. закона о планирању и изградњи («сл. гласник рс», бр. 
72/09 .. 50/13) и 
Чл. 17. и  192. закона о општем управном  поступку    (‘’сл. лист срј’’ 
бр.33/97 и 31/01 и  „сл. глсник рс“ бр. 30/10),

тОк пОступка:
1. странка подноси захтев Одељењу за имовинско-правне, 
грађевинске и комунално-стамбене послове преко писарнице 
општине.
2. Одељење обрађује списе предмета тако што проверава да ли је 
предата комплетна документација.  
3. ако обрађивач утврди да је предата комплетна документација, 
издаје решење у року од 8 дана.
4. у колико обрађивач утврди да није предата комплетна 
документација, обавештава странку о томе и даје налог да се у 
року од  8 дана достави документација која недостаје.
5.  у колико обрађивач утврди да пројекат није у складу са 
прописима, даје налог инвеститору, да исту усклади у року од 8 
дана.

6. у случају да инвеститор не поступи по налогу, захтев се одбија.
7. на решење одељења странка има право жалбе секретаријату 
за имовинско правне послове, урбанистичку и грађевинску 
инспекцију, сектору за другостепени управни поступак  града 
београда  ул. 27. марта 43-45, у року од 8 дана, а преко овог 
Одељења.

напОмена:
у складу са одредбама чл. 77 став 1, тачка 6, статута града београда 
(сл. лист града београда бр. 39/08, 6/2010 и 23/13) градска 
општина доноси решење у првом степену о грађевинској дозволи 
за изградњу или реконструкцију објеката до 800 м2 (обрачунато 
по гуп-у) бруто развијене грађевинске површине и претварању 
заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор, 
осим у поступцима легализације објеката на територији града; 

ФОрмулар: 
захтев за издавање реШења кОјим се 
ОдОбрава извОђење радОва за кОје се не 
издаје грађевинска дОзвОла

http://www.savskivenac.rs/obrasci/G2.pdf
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1. идејни или главни  пројекат са извршеном техничком 
контролом, у три примерка . у случају да се уз захтев 
предаје идејни пројекат, инвеститор је дужан да пре 
пријаве радова из  чл. 148. закона о планирању и 
изградњи,  изради главни пројекат и уз пријаву почетка 
радова  достави и извештај о извршеној техничкој 
контроли. пројекат може бити израђен од стране 
привредног друштва, другог правног лица, односно 
предузетника који су уписани у одговарајући регистар за 
израду техничке документације
2. копија плана парцеле (не старија од 6 месеци) )- издаје 
центар за катастар непокретности београд,  27. марта 
43-45
3. информација о локацији са прецизираним радовима 
који су предмет захтева, издаје секретаријат за урбанизам 
и грађевинске послове града београда , ул. краљице 
марије бр. 1.
4. препис листа непокретности (потпун) (не старија од 6 
месеци) у коме је инвиститор уписан као власник пословног 
или стамбеног простора - издаје центар за катастар 
непокретности београд,  27. марта 43-45,   или на шалтеру 
у општини савски венац
5. Оверени архивски примерак пројекта ( укулико је 
грађевинска и употребна дозвола издата пре 1970 год.) 
– издаје историјски архив града београда, ул. палмира 
тољатија 1, нови београд, или потврда архива да не 
постоји архивски примерак пројекта.
6. услови и сагласност завода за заштиту споменика, 
издаје се у форми решења
уколико се објекат налази у предходно заштићеној 
целини ,  издаје  завод за заштиту споменика културе 
града београда. калемегдан бр. 14
7. услови и сагласност муп-а сектора за спашавање 
(противпожарна полиција)
8. Оверена фотокопија личне карте инвеститора (за 
физичка лица)  и / или извод из регистра делатности за 
правна лица; л
9. доказ о уплати републичке административне таксе
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захтев за издавање решења 
о градњи објеката 
(из члана 2.тач.24 и 24а овог закона)
-  помоћни објекат (гараже, оставе, септичке јаме, бунари, 
цистерне за воду и сл.)  

врста захтева:
захтев за издавање решења о градњи објеката из члана 2.тач.24) 
и 24а) овог закона,
-  помоћни објекат ( гараже, оставе, септичке јаме, бунари, 
цистерне за воду и сл.)  
на основу чл. 145. закона о планирању и изградњи («сл. гласник 
рс», бр. 72/09 .. 50/13) и  чл. 17. и 192. закона о општем управном 
поступку ( ‘’сл. лист срј’’ бр.33/97 и 31/01 и „сл. глсник рс“ бр. 
30/10),

кратак Опис пОступка:
Одељење за имовинско – правне, грађевинске и комунално - 
стамбене послове
решавајући по захтеву инвеститора  доноси решење о изградњи 
помоћног објекта 

надлеЖнОст:
Одељење за имовинско – правне, грађевинске и комунално - 
стамбене послове

прОписи:
Чл. 145. закона о планирању и изградњи («сл. гласник рс», бр. 
72/09 .. 50/13) и 
Чл. 17. и  192. закона о општем управном  поступку    (‘’сл. лист срј’’ 
бр.33/97 и 31/01 и  „сл. глсник рс“ бр. 30/10)

тОк пОступка:
1. странка подноси захтев Одељењу за имовинско-правне, 
грађевинске и комунално-стамбене послове преко писарнице 
градске општине.
2. Одељење обрађује списе предмета тако што проверава да ли је 
предата комплетна документација.  
3. ако орган управе утврди да је предата комплетна документација, 
издаје решење у року од 8 дана.

4. у колико обрађивач утврди да није предата комплетна 
документација, обавештава странку о томе и даје налог да се у 
року од 15 дана достави документација која недостаје.
5. у колико обрађивач утврди да пројекат није у складу са 
прописима, даје налог инвеститору, да исту усклади у року од  15 
дана.
6. у случају да инвеститор не поступи по налогу, захтев се одбија.
7. на решење одељења странка има право жалбе секретаријату 
за имовинско правне послове, урбанистичку и грађевинску 
инспекцију, сектору за другостепени управни поступак  ул. 27. 
марта 43-45, у року од 8 дана, а преко овог Одељења.

напОмена:
у складу са одредбама чл. 77 став 1, тачка 6, статута града београда 
(сл. лист града београда бр. 39/08, 6/2010 и 23/13) градска 
општина доноси решење у првом степену о грађевинској дозволи 
за изградњу или реконструкцију објеката до 800 м2 (обрачунато 
по гуп-у) бруто развијене грађевинске површине и претварању 
заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор, 
осим у поступцима легализације објеката на територији града; 

ФОрмулар: 
захтев за издавање реШења кОјим се 
ОдОбрава извОђење радОва за кОје се не 
издаје грађевинска дОзвОла

http://www.savskivenac.rs/obrasci/G2.pdf
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1. идејни  пројекат , у три примерка, израђен од стране 
привредног друштва, другог правног лица, односно 
предузетника који су уписани у одговарајући регистар за 
израду техничке документације 
2. копија плана парцеле (не старија од 6 месеци) - издаје 
центар за катастар непокретности београд,  27. марта 
43-45
3. лист непокретности (не старија од 6 месеци) у коме је 
право својине на објекту уписано на инвеститора - издаје 
центар за катастар непокретности београд 27. марта 43-
45,   или на шалтеру у општини савски венац
4. информација о локацији са прецизираним радовима 
који су предмет захтева, издаје секеретаријат за 
урбанизам и грађевинске послове, ул. краљице марије 
бр. 1.
5. услови и сагласност завода за заштиту споменика, 
уколико се објекат налази у предходно заштићеној 
целини ,  издаје  завод за заштиту споменика културе 
града београда. 
ул. калемегдан бр. 14
6. Оверена фотокопија личне карте инвеститора (за 
физичка лица)  и / или извод из регистра делатности за 
правна лица; л
7. доказ о уплати републичке административне таксе
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захтев за технички преглед 
и употребну дозволу

врста захтева:
захтев за технички преглед и употребну дозволу 
на основу чл. 154,155,156. и 158. закона о планирању и изградњи ( 
„ сл.гласник рс „ бр.72/09...121/12 и 50/13 ) и   чл.17 и 192. закона 
о општем управном поступку        ( „ сл.лист срј „ бр.33/97 и 31/01 
и „ сл. гласник рс бр. 30/10“ )

кратак Опис пОступка :
Одељење за имовинско-правне, грађевинске и комунално –
стамбене послове решавајући по захтеву инвеститора доноси 
решење којим се дозвољава употреба изведених радова-
употребна дозвола, за објекте бргп мање од 800м2 ( обрачунато 
по гуп-у ) , на предлог комисије за технички преглед објекта.

надлеЖнОст:
Одељење за имовинско –правне, грађевинске и комунално –
стамбене послове

прОписи:
Чл. 154,155,156. и 158. закона о планирању и изградњи („сл.
гласник рс „ бр.72/09...121/12 и 50/13) и 
Чл.17. и 192. закона о општем управном поступку ( „ сл.лист срј „ 
бр.33/97 и 31/01 и „ сл. гласник рс бр. 30/10“ )

тОк пОступка: 
1.странка подноси захтев Одељењу за имовинско-правне, 
грађевинске и комунално – стамбене послове преко писарнице 
градске општине.
2. Одељење обрађује списе предмета и уколико је документације 
потпуна  поверава вршење техничког прегледа објекта овлашћеној 
организацији.
3. на предлог комисије за вршење техничког прегледа, а на основу 
достављеног налаза и мишљења, ово Одељење издаје решење 
којим се дозвољава употреба изведенизх радова-употребна 
дозвола.
4. на решење Одељења странка има право жалбе секретаријату 
за имовинско правне послове, урбанистичку и грађевинску 
инспекцију, сектору за другостепени управни поступак града 

београда, ул. 27.марта 43-45 у року од 15 дана од дана достављања, 
а преко овог Одељења.

напОмена: 
у вршењу техничког прегледа може да учествује лице које 
испуњава услове из члана 156. закона о планирању и изградњи 
(«сл. гласник рс», бр. 72/09..121/12 и 50/13).

у вршењу техничког прегледа не могу да учествују лица која су 
запослена у предузећу, односно другом правном лицу које је 
израдило техничку документацију или је било извођач радова 
код инвеститора , лица која су учествовала у изради техничке 
документације и студија утицаја на животну средину, или у 
извођењу радова код инвеститора , лица која су вршила стручни 
надзор, лица која врше инспекцијски надзор као и лица која раде 
на пословима издавања грађевинске дозволе у органу надлежном 
за издавање грађевинске дозволе (чл. 156 став 3 закона о 
планирању и изградњи)

грађевински инспектор у вршењу инспексцијског надзора има 
право и дужност да проверава да ли је технички преглед извршен 
у складу са законом и прописима (чл.175 ст.1 тач.11 закона о 
планирању и изградњи („ сл.гласник рс „ бр.72/09...121/12 и 50/13)
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1.инвеститор предлаже организацију овлашћену за 
вршење техничког прегледа објекта са доказима о упису  
правног лица/ привредног дрштва у одговарајући регистар 
за обављање тих послова 
2. Фотокопије лиценци вршилаца техничког прегледа
3. Фотокопија личне карте инвеститора ( за физичка лица ) и 
/или извод из регистра делатности ( за правна лица )
4. Фотокопија правоснажне грађевинске дозволе
5. доказ о извршеном геодетском снимању објекта након 
изградње
6. сертификат о енергетским својствима објекта, чл.4 
ст.3 закона о планирању и изградњи ( „ сл. гласник рс „ 
бр.72/09...121/12 и 50/13)
7. доказ о уплати административне таксе
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захтев за уградњу 
унутрашњих инсталација

врста захтева:
захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова 
за које се не издаје грађевинска дозвола
на основу чл. 145. закона о планирању и изградњи ( „ сл.гласник 
рс „ бр.72/09...121/12 и 50/13 ) и   чл.17 и 192. закона о општем 
управном поступку        ( „ сл.лист срј „ бр.33/97 и 31/01 и „ сл. 
гласник рс бр. 30/10“ )

кратак Опис пОступка :
Одељење за имовинско-правне, грађевинске и комунално –
стамбене послове решавајући по захтеву инвеститора доноси 
решење којим се одобрава уградња унутрашњих  инсталација ( 
гас, струја, вода, топлотна енергија и сл. ) у постојећи објекат (за 
објекте бргп мање од 800м2, обрачунато по гуп-у ).

надлеЖнОст:
Одељење за имовинско –правне, грађевинске и комунално –
стамбене послове

прОписи:
Чл. 145. закона о планирању и изградњи ( „ сл.гласник рс „ 
бр.72/09...121/12 и 50/13 ) и 
Чл.17. и 192. закона о општем управном поступку ( „ сл.лист срј „ 
бр.33/97 и 31/01 и „ сл. гласник рс бр. 30/10“ )

тОк пОступка: 
1.странка подноси захтев Одељењу за имовинско-правне, 
грађевинске и комунално – стамбене послове преко писарнице 
градске општине.
2. Одељење обрађује списе предмета тако што проверава да ли 
захтев садржи прописане доказе.
3. ако обрађивач утврди да је предата комплетна документација , 
издаје решење у року од 8 дана.
4. уколико надлежни орган утврди да није предата комплетна 
документација, обавештава странку о томе и даје налог да се у 
року од 15 дана достави документација која недостаје
5. на решење Одељења странка има право жалбе секретаријату 
за имовинско правне послове, урбанистичку и грађевинску 

инспекцију, сектор за другостепени управни поступак града 
београда ул.27.марта 43-45 , у року од 8 дана од дана достављања  
а преко овог Одељења.

напОмена: 
Одредбама статута града београда („сл. лист града београда“, 
бр. 39/2008 и 6/2010 и 23/13), регулисана је надлежност града и 
општина издавања дозвола и то на следећи начин: град између 
осталог, преко својих органа, издаје дозволе за објекте линијске, 
односно комуналне инфраструктуре, те градске општине нису 
надлежне за издавање дозволе за прикључење гасних инсталација 
на инфраструктурну мрежу. 
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1. Фотокопија личне карте инвеститора ( за физичка лица ) 
и/или извод из регистра делатности Aпр рс( за правна лица 
),
2. потпун лист непокретности у коме је инвеститор уписан 
као носилац права својине на предметној непокретности 
(не старији од 6 месеци), издаје ргз- катастар 
непокретности, ул. 27.марта 43-45, 
3. копија  плана парцеле (не старија од 6 месеци),  издаје 
ргз- катастар непокретности, ул. 27.марта 43-45,
4. Одлука скупштине/савета зграде за извођење радова на 
заједничким деловима зграде, односно код породичних 
зграда сагласност осталих власника за извођење 
предметних радова,
5. услови јп „србија гас“ нови сад, ул. народног фронта бр. 
12 (када се ради о изградњи новог стамбеног или другог 
простора у који се уводе гасне инсталације) или 
решење јп „србија гас“ нови сад, ул. народног фронта бр. 
12, са условима (када се ради о увођењу гасне инсталације 
у постојећи објекат),
6. сагласност  јп „србија гас“ нови сад, ул. народног фронта 
бр. 12, на главни пројекат унутрашње гасне инсталације,
7. главни пројекат унутрашње гасне инсталације са 
извештајем о извршеној техничкој контроли (у најмање 
3 примерка) израђен од овлашћене организације за 
пројектовање и лица која поседују одговарајућу лиценцу и 
који је оверен од стране јп „србија гас“,
8. за извођење радова на уградњи унутрашње гасне 
инсталације чија снага прелази 63 кV потребна је сагласност 
муп-а рс, сектора за ванредне ситуације и спашавање, ул. 
мије ковачевића бр. 4. 
9. за у извођење радова на уградњи унутрашње 
гасне инсталације у пословном простору (било да се 
грађевинским радовима формира нов или се уводи у 
постојећи) потребна је сагласност муп-а рс, сектора за 
ванредне ситуације и спашавање, ул. мије ковачевића бр. 
4. 
10. ако документацију подноси и преузима пројектант или 
друго лице пуномоћје за истог.
11. доказ о уплати административне таксе
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упутство о поступку и начину издавања 
уверења о спецификацији објеката на 
територији го савски венац
1. Чланом 161. закона о општем управном поступку („сл. лист 
срј“ бр. 33/97 и 31/01 и „сл. гласник рс“ бр. 30/2010) органи издају 
уверења, односно друге исправе о чињеницама о којима воде 
службену евиденцију.

- Одељење за имовинско-правне, грађевинске и комунално-
стамбене послове издаје уверења о спецификацији на основу 
података којима располаже овај орган управе, односно на 
основу грађевинске, употребне дозволе и оверене пројектне 
документације која се чува у архиви овог органа, историјском 
архиву града београда, заводу за заштиту споменика културе 
града београда. 

2. Чланом 162. закона о општем управном поступку („сл. лист 
срј“ бр. 33/97 и 31/01 и „сл. гласник рс“ бр. 30/2010) органи издају 
уверења, односно друге исправе и о чињеницама о којима не воде 
службену евиденцију ако је то законом или другим прописом 
одређено. у том случају, чињенице се утврђују у поступку 
прописаном одредбама ове главе.

- у случају када је уз захтев приложен пројекат издат и оверен 
од стране историјског архива града београда, који није читак, 
односно када стручно лице не може са сигурношћу утврдити 
површину и структуру предметне непокретности ово Одељење 
издаје уверење на основу налаза судског вештака грађевинске 
струке који је урађен и на основу архивског пројекта,

- у случају када овај орган управе не поседује податке за предметни 
објекат односно не поседује грађевинску, употребну дозволу и 
оверену пројектну документацију која се чува у архиви овог органа 
или у историјском архиву града београда, као и за објекте који су 
изграђени пре 3. јуна 1948. године пре ступања на снагу Основне 
уредбе о грађењу („службени лист Фнрј“, број 46/48), Одељење не 
издаје уверење о спецификацији предметног објекта у складу са 
чл. 51. правилника о изради и одржавању катастра непокретности, 
већ шаље обавештење да не поседује грађевинску и употребну 

дозволу и пројектну документацији за предметни објекат. (налаз 
судског вештака искључиво може представљати доказ у поступку 
уписа права својине пред катастром непокретности).

3. уверења о спецификацији станова који су откупљени од 
градске општине савски венац издају се на основу оверене 
пројектне документације у складу са чланом 161. закона о општем 
управном поступку. 

изузетно, уколико овај орган управе не поседује податке односно 
не поседује грађевинску, употребну дозволу и оверену пројектну 
документацију која се чува у архиви овог органа или у историјском 
архиву града београда, уверења о спецификацији станова који су 
откупљени од градске општине савски венац издају се у складу са 
чланом 162. закона о општем управном поступку на основу налаза 
судског вештака грађевинске струке и доступне документације из 
евиденције градске општине савски венац којом располаже овај 
орган управе (предмети откупа станова, збирке исправа).

4. уверења о броју стана Одељење издаје на основу оверене 
пројектне документације, акта јкп „инфостан“, листа непокретности 
(уколико је потребно налаз судског вештака у складу са чланом 
162. закона о општем управном поступку). уколико се мења 
нумерација више станова у стамбеној згради захтев за издавање 
предметног уверења подноси стамбена зграда. 
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одлука о комуналном реду

а) уређенОст насеЉа

врста захтева: 
поступак се води по службеној дужности а на иницијативу 
заинтересованог лица.

кратак Опис пОступка:
комунални инспектор врши надзор над општом уређеношћу 
насеља, која подразумева спољне делове зграда ограде и површине 
око зграда, уређеност површина јавне намене, површина у јавном 
коришћењу и осталих површина те уклањање снега и леда.

надлеЖнОст:
Одељење за инспекцијске послове и извршења – Одсек комуналне 
инспекције

прОписи:
Одлука о комуналном реду – службени лист града београда 
бр.10/11 60/12

тОк пОступка: 
комунални инспектор изласком на лице места утврђује да ли 
се спољни делови зграде и др, одржавају у смислу одредаба 
наведене одлуке и у случају утвђивања да се исти не одржавају 
доноси решење којим налаже власнику односно кориснику објекта 
извршавање обавезе у кратким роковима ( од 2 до 10 дана).
по уручењу предметног решења; врши се контрола извршења 
обавеза из решења и у случају утврђивања да је поступљено по 
датом налогу, закључком се обуставља поступак.
у случају да инспектор утврди да странка није поступила по датом 
налогу, сачињава се контролни записник и доноси закључак о 
дозволи извршења који се такође уручује странци.
у случају да странка ни после доношења закључка о дозволи 
извршења не поступи по датом налогу, сачињава се контролни 
записник и предмет уступа Одсеку за извршења у циљу спровођења 
административног извршења донетог решења.

напОмена:
посебан акценат законодавац је ставио на општу уређеност 
насеља која подразумева уређеност спољних делова зграда, 
ограда и површина око зграда, уређеност површина јавне намене, 
површина у јавном коришћењу и осталих поршина, као и уклањање 
снега и леда са стих површина.
у том смислу је речено да се спољни делови зграда морају држати 
у уредном стању односно да је забрањено оштећивти, исписивати, 
цртати, лепити плакате, прљати их или н адруги начин нарушавти 
њихов изгред, а да се о уредном стању спољних делова зграде 
старају власници односни корисници зграда; да је забрањено 
на спољним деловима зграде окренутом према улици или тргу 
сушити веш; да се клима уређаји постављају тако да се онемогући 
изливање кондензата из истих на спољне делове зграде, суседне 
зграде као и директно изливање на површине јавне намене; да 
се површине око зграда и ограде морају држати у уредном стању 
и да се о истима старају валсници односно корисници посебних 
делова зграде.
посебан акценат је стављен на уклањање снега и леда са површина 
јавне намене и површина у јавном коришћењу као и на уклањање 
леденица са кровова и других спољних делова зграда, уз напомену 
да леденице са кровова зграда и других делова зграда су дужни 
да уклањају власници односно корисници зграда ради спречавња 
и отклањања опасности за живот људи и безбеденост добара и 
околине.

у случају немогућности уклањања леденица са зграда власници 
односно корисници објекта су дужни да благовремено поставе 
ознаке упозорења на опасност од обрушавања леденица као и 
одговарајуће запреке ради обилажења угрожених делова око 
зграда.

б) пОставЉање Објекта на пОврШинама јавне намене

врста захтева: 
поступак се води по службеној дужности а на иницијативу 
заинтересованог лица.



83
кратак Опис пОступка:
комунални инспектор врши надзор над постављањем објеката 
и уређаја на површинама јавне намене и површинама у јавном 
коришћењу у које објекте, сходно чл.38 одлуке спадају наменски 
монтажни објекти. монтажно демонтажни објекти за потребе 
одржавања културних, спортских и других манифестација; 
жардињере и друге посуде за биљне засаде, клупе и слични 
објекти намењени седењу уметничке инсталације, опрема за 
иргу и рекреацију, поштански сандучићи и телефонске говорнице, 
стубови ограде и др запреке корпе за отпатке и ђубријере, јавни 
часовници, јавне чесме и фонтане и јавни толети.

надлеЖнОст:
Одељење за инспекцијске послове и извршења – Одсек комуналне 
инспекције

прОписи:
Одлука о комуналном реду – службени лист града београда 
бр.10/11 60/12

тОк пОступка: 
комунални инспектор изласком на лице места утврђује да ли 
се објекти из чл.38 одлуке постављени у складу са одредбама 
одлуке и у случају утвђивања да  исти нису постављени у складу 
са одредбама одлуке доноси решење којим налаже власнику 
односно кориснуку објекта извршавање обавезе у кратким 
роковима ( од 2 до 10 дана).
по уручењу предметног решења; врши се контрола испуњења 
обавеза из решења и у случају утврђивања да је поступљено по 
датом налогу закључком се обуставља поступак.
у случају утврђивања и непоступања по датом налогу сачињава се 
контролни записник и доноси закључак о дозволи извршења који 
се такође уручује странци.
у случају да странка ни после доношења закључка о дозволи 
извршења не поступи по датом налогу сачињава се контролни 
записник и предмет уступа Одсеку за извршења у циљу спровођења 
административног извршења донетог решења.

в) кОриШЋење пОврШине јавне намене

врста захтева: 
поступак се води по службеној дужности а на иницијативу 
заинтересованог лица.

кратак Опис пОступка:
комунални инспектор врши надзор над коришћењем површина 
јавне намене и површина у јавном коришћењу.

надлеЖнОст:
Одељење за инспекцијске послове и извршења – Одсек комуналне 
инспекције

прОписи:
Одлука о комуналном реду – службени лист града београда 
бр.10/11 60/12

тОк пОступка: 
комунални инспектор изласком на лице места утврђује да се 
површина  јавне намене и површина у јавном коришћењу користе 
за остављање не регистрованих, хаварисаних и др возила у ком 
случају налаже власнику таквог возила у колико је познат односно 
н,н,лицу уклањање истог у роковима који се крећу од 1 до 5 дана.

по уручењу предметног решења; врши се контрола испуњења 
обавеза из решења и у случају утврђивања да је поступљено по 
датом налогу закључком се обуставља поступак.
у случају утврђивања и непоступања по датом налогу сачињава се 
контролни записник и доноси закључак о дозволи извршења који 
се такође уручује странци.

у случају да странка ни после доношења закључка о дозволи 
извршења не поступи по датом налогу сачињава се контролни 
записник и предмет уступа Одсеку за извршења у циљу спровођења 
административног извршења донетог решења.
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одлука о условимаи начину постављања 
привремених објеката на јавним 
површинама у Београду
врста захтева: 
поступак се води по службеној дужности а на иницијативу 
заинтересованог лица.

кратак Опис пОступка:
комунални инспектор контролише постављање и коришћење 
привемених објеката на јавним површинама, првенствено киосака 
и башти .

надлеЖнОст:
Одељење за инспекцијске послове и извршења – Одсек комуналне 
инспекције

прОписи:
Одлука о условима и начину постављања привремних објеката на 
јавним површинама у београду – службени лист града београда 
бр.24/10 10/11

тОк пОступка: 
комунални инспектор изласком на лице места утврђује да ли је 
привремени објекат постављен у складу са издатим одобрењем 
или без одобрења надлежног органа у ком случају доноси решење 
којим налаже уклањање истог у року од 1 до 5дана.

по уручењу предметног решења; врши се контрола испуњења 
обавеза из решења и у случају утврђивања да је поступљено по 
датом налогу закључком се обуставља поступак.
у случају утврђивања и непоступања по датом налогу сачињава се 
контролни записник и доноси закључак о дозволи извршења који 
се такође уручује странци.
у случају да странка ни после доношења закључка о дозволи 
извршења не поступи по датом налогу сачињава се контролни 
записник и предмет уступа Одсеку за извршења у циљу спровођења 
административног извршења донетог решења.
комунални инспектор може изрећи мандатну казну у колико 
се покретни објекат користи супротно одобрењу и уколико се  
простор око њега  не одржава у уредном и исправном стању.



85одлука о кућном реду 
у стамбеним зградама

врста захтева: 
поступак се води по службеној дужности а на иницијативу 
заинтересованог лица.

кратак Опис пОступка:
комунални инспектор контролише понашање власника односно 
корисника станова и других посебних делова зграде везано за 
коришћење зграде.

надлеЖнОст:
Одељење за инспекцијске послове и извршења – Одсек комуналне 
инспекције

прОписи:
Одлука о кућном реду у стамбеним зградама службени лист града 
београда бр.11/05

тОк пОступка:
комунални инспектор контролише коришћење заједничких 
просторија у згради и заједничког дворишта, одржавање чистоће 
у заједничким деловима зграде и друге обавезе власника односно 
корисника који проистичу из одредаба Одлуке.
у случају утврђивања да се крше одредбе Одлуке доносе се 
управна акта ( решење) којима се налаже извршење одређене 
обавезе.
по уручењу предметног решења, врши се контрола извршења 
обавеза из решења и у случају утврђивања да је поступљено по 
датом налогу закључком се обуставља поступак.
у случају утврђивања непоступања по датом налогу, сачињава се 
контролни записник и доноси закључак о дозволи извршења који 
се такође уручује странци.
у случају да странка ни после доношења закључка о дозволи 
извршења не поступи по датом налогу сачињава се контролни 
записник и предмет уступа Одсеку за извршења у циљу спровођења 
административног извршења донетог решења.
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одлука о условимаи начину постављања 
привремених објеката на јавним 
површинама у Београду
врста захтева: 
поступак се води по службеној дужности а на иницијативу 
заинтересованог лица.

кратак Опис пОступка:
комунални инспектор контролише постављање и коришћење 
привемених објеката на јавним површинама, првенствено киосака 
и башти .

надлеЖнОст:
Одељење за инспекцијске послове и извршења – Одсек комуналне 
инспекције

прОписи:
Одлука о условима и начину постављања привремних објеката на 
јавним површинама у београду – службени лист града београда 
бр.24/10 10/11

тОк пОступка: 
комунални инспектор изласком на лице места утврђује да ли је 
привремени објекат постављен у складу са издатим одобрењем 
или без одобрења надлежног органа у ком случају доноси решење 
којим налаже уклањање истог у року од 1 до 5дана.

по уручењу предметног решења; врши се контрола испуњења 
обавеза из решења и у случају утврђивања да је поступљено по 
датом налогу закључком се обуставља поступак.
у случају утврђивања и непоступања по датом налогу сачињава се 
контролни записник и доноси закључак о дозволи извршења који 
се такође уручује странци.
у случају да странка ни после доношења закључка о дозволи 
извршења не поступи по датом налогу сачињава се контролни 
записник и предмет уступа Одсеку за извршења у циљу спровођења 
административног извршења донетог решења.
комунални инспектор може изрећи мандатну казну у колико 
се покретни објекат користи супротно одобрењу и уколико се  
простор око њега  не одржава у уредном и исправном стању.



87одлука о кућном реду 
у стамбеним зградама

врста захтева: 
поступак се води по службеној дужности а на иницијативу 
заинтересованог лица.

кратак Опис пОступка:
комунални инспектор контролише понашање власника односно 
корисника станова и других посебних делова зграде везано за 
коришћење зграде.

надлеЖнОст:
Одељење за инспекцијске послове и извршења – Одсек комуналне 
инспекције

прОписи:
Одлука о кућном реду у стамбеним зградама службени лист града 
београда бр.11/05

тОк пОступка:
комунални инспектор контролише коришћење заједничких 
просторија у згради и заједничког дворишта, одржавање чистоће 
у заједничким деловима зграде и друге обавезе власника односно 
корисника који проистичу из одредаба Одлуке.
у случају утврђивања да се крше одредбе Одлуке доносе се 
управна акта ( решење) којима се налаже извршење одређене 
обавезе.
по уручењу предметног решења, врши се контрола извршења 
обавеза из решења и у случају утврђивања да је поступљено по 
датом налогу закључком се обуставља поступак.
у случају утврђивања непоступања по датом налогу, сачињава се 
контролни записник и доноси закључак о дозволи извршења који 
се такође уручује странци.
у случају да странка ни после доношења закључка о дозволи 
извршења не поступи по датом налогу сачињава се контролни 
записник и предмет уступа Одсеку за извршења у циљу спровођења 
административног извршења донетог решења.
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одлука о оглашавању 
на територији Београда

врста захтева: 
поступак се води по службеној дужности а на иницијативу 
заинтересованог лица.

кратак Опис пОступка:
комунални инспектор контролише  да ли се оглашавање врши у 
складу са одредбама Одлуке.

надлеЖнОст:
Одељење за инспекцијске послове и извршења – Одсек комуналне 
инспекције

прОписи:
Одлука о оглашавању на територији града  београда – службени 
лист града београда бр.16/10

тОк пОступка:
комунални инспектор изласком на лице места утврђује да ли 
корисник средства за оглашавање поставља и користи исто у 
складу са одредбама Одлуке па у колико утврди супростно доноси 
решење којим налаже уклањање средства за оглашавање.
по уручењу предметног решења, врши се контрола извршења 
обавеза из решења у случају утврђивања да је поступљено по 
датом налогу закључком се обуставља поступак.
у случају када инспектор утврди да није поступљено по датом 
налогу, сачињава се контролни записник и доноси закључак о 
дозволи извршења који се такође уручује странци.
у случају да странка ни после доношења закључка о дозволи 
извршења не поступи по датом налогу сачињава се контролни 
записник и предмет уступа Одсеку за извршења у циљу спровођења 
административног извршења донетог решења.



89одлука о јавним 
паркиралиштима

врста захтева: 
поступак се води по службеној дужности а на иницијативу 
заинтересованог лица.

кратак Опис пОступка:
комунални инспектор врши контролу коришћења јавних 
паркиралишта на територији гО савки венац.

надлеЖнОст:
Одељење за инспекцијске послове и извршења – Одсек комуналне 
инспекције

прОписи:
Одлука о јавним паркиралиштима, службени лист града београда 
бр.12/10 37/11
документација 

тОк пОступка:
комунални инспектор контролише да ли се јавна паркиралишта 
користе у складу са одредбама Одлуке и у случају утврђивања да 
се исти користе супротно истој доноси решење о уклањању возила 
у роковима ко могу бити дати и на минуте.
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одлука о одржавању чистоће

врста захтева: 
поступак се води по службеној дужности а на иницијативу 
заинтересованог лица.

кратак Опис пОступка:
комунални инспектор контролише одржавање и заштиту чистоће 
на јавним површинама.

надлеЖнОст:
Одељење за инспекцијске послове и извршења – Одсек комуналне 
инспекције

прОписи:
Одлука о одржавању чистоће , службени лист града београда 
бр.06/10 31/13

тОк пОступка:
комунални инспектор контролише да ли се јавна површина 
користи у складу са њеном наменом па у колико утврди да се иста 
користи супротно намени ( прање возила на јавној површини, 
истовар шута и грађевинског материјала и др),доноси решења 
којима налаже довођење јавне површина у чисто и уредно стање.
по уручењу предметног решења, врши се контрола извршења 
обавеза из решења и у случају утврђивања да је поступљено по 
датом налогу закључком се обуставља поступак.
у случају да инспектор утврди да није поступљено по датом налогу 
сачињава се контролни записник и доноси закључак о дозволи 
извршења који се такође уручује странци.
у случају да странка ни после доношења закључка о дозволи 
извршења не поступи по датом налогу сачињава се контролни 
записник и предмет уступа Одсеку за извршења ради спровођења 
административног извршења донетог решења.
комунални инспектор може наплатити новчану казну.



91одлука о држању домаћих 
животиња на територији 
града Београда

врста захтева: 
поступак се води по службеној дужности а на иницијативу 
заинтересованог лица.

кратак Опис пОступка
комунални инспектор контролише држање домаћих животиња и 
кућних љубимаца.

надлеЖнОст:
Одељење за инспекцијске послове и извршења – Одсек комуналне 
инспекције

прОписи:
Одлука о држању домаћих животиња на територији града 
београда, службени лист града београда бр.37/11 и 55/11

тОк пОступка:
комунални инспектор контролише да ли власници домаћих 
животиња и кућних љубимаца поштују одредбе Одлуке у смислу 
држања домаћих животиња и кућних љубимаца. у случају 
утвђивања да се исти понашају супротно одредбама одлуке 
доноси решења којима налаже предузимање мера.

по уручењу предметног решења, врши се контрола извршења 
обавеза из решења и у случају утврђивања да је поступљено по 
датом налогу закључком се обуставља поступак.
у случају да инспектор утврди да није поступљено по датом налогу 
саћиниће контролни записник и донеће закључак о дозволи 
извршења који се такође уручује странци.
у случају да странка ни после доношења закључка о дозволи 
извршења не поступи по датом налогу, сачињава се контролни 
записник и предмет уступа Одсеку за извршења у циљу спровођења 
административног извршења донетог решења.

напОмена:
новом Одлуком о држању домаћих животиња и кућних љубимаца 
на територији града београда се уређује место и начин извођења 
кућних љубимаца на јавне површине, организовање зоохигијенске 

службе и обезбеђивање прихватилишта за домаће животиње на 
територији града београда, одређени су простори односно објекти 
у којима се могу држати домаће животиње и кућни љубимци 
(стамбена зграда, двориште стамбене зграде, породична кућа, 
двориште породичне куће и др), прописана је најмања удаљеност 
објеката у коме се држе поједине животиње од најближег 
стамбемног или пословног објекта на суседној парцели.
истом Одлуком је прописано да се на подручју појединих градских 
општина не могу држати поједине домаће животиње (копитари и 
папкари, живина и кунићи).
посебно треба истаћи чињеницу да новом Одлуком нису прописани 
услови државња домаћих животиња који се односе на добробит 
животиња у погледу ограничења броја животиња, смештаја, неге, 
исхране, хигијенско-санитраних услова простора у коме бораве 
и здравствене заштите из разлога што су та питања регулисана 
законом о добробити животиња и подзаконским прописима, уз 
напомену да инспекцијски надзор и контролу спровођења закона 
и позаконксих аката врши ветеринарска инспекција.
такође истичемо да обавеза вакцинисања паса и мачака против 
беснила и трајно обележавање паса је регулисано законом о 
ветеринарству, а надлежност над спровођењем закона врши 
ветериснарска инспекција.
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одлука о о радном времену 
угоститељских, занатских 
и трговинских објеката
врста захтева: 
поступак се води по службеној дужности а на иницијативу 
заинтересованог лица.

кратак Опис пОступка:
комунални инспектор контролише радно време угоститељских, 
занатских и трговинских објеката на територији града београда и 
контролише продају алкохолних пића после времена прописаног 
одлуком.

надлеЖнОст:
Одељење за инспекцијске послове и извршења – Одсек комуналне 
инспекције

прОписи:
Одлука о радном времену угоститељских, занатских и трговинских 
објеката на територији града београда  , службени лист града 
београда бр.02/11 и 31/13

тОк пОступка: 
комунални инспектор контролише да ли је привредни субјекат 
утврдио трајање и распоред радног времена и да ли је радно 
време истакнуто на видном месту објекта и да ли се придржава 
назначеног радног времена у свом пословању.
у случају непоштовања истакнутог радног времена комунални 
инспектор предузима мере у смислу доношења одговарајућег 
управног акта, којим се забрањује рад после времена предвиђеног 
одлуком.
по уручењу предметног решења; врши се контрола извршења 
обавеза из решења и у случају утврђивања да је поступљено по 
датом налогу закључком се обуставља поступак.
у случају утврђивања и непоступања по датом налогу сачињава се 
контролни записник и доноси закључак о дозволи извршења који 
се такође уручује странци.

комунални инспектор контролише да ли  трговински субјекти врше 
продају алкохолних пића у врмену од 22 –06 сати и да ли су истакли 
на видном месту упозорење о забрани продаје алкохолних пића у 

назначеном периоду.
у случају утврђивања непоштовања одредаба одлуке врши се 
наплата мандатних казни.
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Бесправна градња

врста захтева:
поступак се води по службеној дужности или на иницијативу 
заинтересованог лица.

кратак Опис пОступка:
грађевински инспектор у поступку инспекцијског надзора 
контролише да ли се објекат гради са или без одобрења надлежног 
органа.

надлеЖнОст:
Одељење за инспекцијске послове и извршења – Одсек грађевинске  
инспекције

прОписи:
закон о планирању и изградњи («сл.гласник рс», бр. 24/11). 
закон о управном поступку („сл. лист срј“, бр. 55/96 и 33/97) и закон 
о легализацији („сл. глсник рс“, бр. 95/2013)

тОк пОступка:
Овлашћење грађевинског инспектора регулисани су чл. од 176. до 
185. закона о планирању и изградњи као и одредбама закона о 
легализацији чл. 8, 9, 33, 34, 35, 36 и 37.

1. у поступку инспекцијског надзора грађевински инспектор 
изласком на лице места записнички констатује да ли инвеститор 
изводи или је извео радове са одобрењем надлежног органа или 
без њега.
у случају да утврди да се радови изводе без одобрења надлежног 
органа решењем налаже инвеститору рушење бесправно изведених 
радова у року од 5 до 10 дана по пријему решења.
по извршности донетог решења доноси се закључак о дозволи 
извршења.
уколико странка не поступи по донетом решењу и закључку 
о дозволи извршења, по коначности истих аката, уступају се 
Одсеку за извршења при овом органу управе ради спровођења 
административног извршења решења.

2. у случају да грађевински инсепктор приликом сачињавања 
записника утврди да је, за радове који су предмет инспекцијског 
надзора, инвеститор поднео захтев за легализацију по закону о 
планирању и изградњи („сл. гласник рс“, бр. 72/09 и 24/11), а у 
смислу одредбама чл. 33, а у вези чл. 40. закона о легализацији 
(„сл. глсник рс“, бр. 95/2013) прекинуће поступак до правоснажног 
окончања поступка легализације сагласно одредбама чл. 134. зуп-а.
по правоснажном окончању поступка по захтеву за легализацију, 
у зависности од исхода, грађевински инспектор наставља 
поступак инспекцијског надзора у смислу доношења решења о 
рушењу (одбијен захтев за легализацију) или обуставља поступак 
инспекцијског надзора (одобрена легализација).

3. када грађевински инспектор утврди да се објекат гради, односно 
да се изводе радови без решења из чл. 145. закона о планирању и 
изградњи, решењем налаже уклањање објекта, односно враћање 
истог у првобитно стање применом чл. 33 став 2. и чл. 34. закона о 
легализацији („сл. глсник рс“, бр. 95/2013).

4. уколико грађевински инспектор утврди да инвеститор изводи 
радове на уклањању објекта или његовог дела, без одобрења 
надлежног органа (ради се о објектима код којих је услед 
дотрајалости или већих оштећења угрожена стабилност и исти 
представљају опасност по живот и здравље људи, суседне објекте 
и безбедност саобраћаја), решењем забрањује даље уклањање 
објекта.

5. грађевински инспектор доноси решење о забрани коришћења 
објекта у случају када је комисија за технички пријем доставила 
негативан налаз надлежном грађевинском инспектору и то у року 
од 8 дана од дана пријема налаза комисије сагласно одредбама чл. 
9. закона о легализација („сл. глсник рс“, бр. 95/2013) под претњом 
примени казнених одредбиби чл. 37. тачка 2. истог закона.
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6.  грађевински инспектор је дужан без одлагања, а најкасније у 
року од 3 дана по добијању правоснажног решења надлежног 
органа за легализацију којим се одбације или одбија захтев за 
легализацију да достави јавном комуналном предузећу или 
привредном друштву које је привремено прикључило објекат на 
своју мрежу, односно инфраструктуру сагласно чл. 35. став 2. закона 
о легализацији („сл. глсник рс“, бр. 95/2013). у случају да по пријему 
акта из претходног става јавно комунално предузеће или привредно 
друштво не искључи објекат са мреже односно инфраструктруе на 
који је привремено укључен, без одлагања, грађевински инспектор 
ће поднети пријаву за привредни преступ сагласно одредби 36. 
закона о легализацији. 

7. законом о легализацији чл. 37. став 3. и 4. („сл. глсник рс“, бр. 
95/2013) предвиђене су казнене одредбе за прекршај одговорног 
лица, тј. грађевинског инспектора, у надлежном органу у случају 
непоступања по одредбама из члана 35. и 36. закона о легализацији 
(„сл. глсник рс“, бр. 95/2013).

8. када грађевински инспектор у поступку инспекцијског надзора 
утврди да се објекат гради, односно изводе припремни радови без 
грађевинске дозволе реШењем без Одлагања наређује затварање 
градилишта и ставља службену ознаку «затворено градилиште» 
и примерак решења о затварању градилишта прибија на видном 
месту.

9. уколико се утврди да на изграђеном објекту постоје недостаци 
који представљају непосредну опасност по стабилност, односно 
безбедност објекта, те живот и здравље људи, решењем се 
забрањује коришћење објекта или његовог дела док се не отклоне 
утврђени недостаци.
Обзиром да радови које треба извести у циљу оспособљавања 
објекта за употребу спадају у радове за које је потребно издавање 
грађевинске дозволе, рокови који се дају за извршење ове врсте 

решења могу да се крећу од 30 до 90 дана. 

10.  у складу са одредбама чл. 219а кривичног законика, против 
лица (извођач радова или одговорно лице у правном лицу), као и 
проти инвеститора, који без одобрења надлежног органа изводе 
грађевинске радове, грађевински инспектор поднеси кривичну 
пријаву надлежном тужилаштву.



96

контрола градње

врста захтева:
поступак се води по службеној дужности и по пријави странке.

кратак Опис пОступка:
грађевински инспектор врши надзор над извођењем радова по 
решењу надлежног органа управе.

надлеЖнОст:
Одељење за инспекцијске послове и извршења – Одсек грађевинске  
инспекције.

прОписи:
закон о планирању и изградњи («сл.гласник рс», бр. 24/11) закон 
о управном поступку („сл. лист срј“, бр. 55/96 и 33/97) и закон о 
легализацији („сл. глсник рс“, бр. 95/2013)

тОк пОступка:
Овлашћење грађевинског инспектора регулисани су чл. од 176. до 
185. закона о планирању и изградњи као и одредбама закона о 
легализацији чл. 8, 9, 33, 34, 35, 36 и 37.

1. у поступку инспекцијског надзора над извођењем радова по 
издатом одобрењу за грађење, грађевински инспектор констатује 
да ли се изводе радови у складу са техничком документацијом која 
чини саставни део одбрења за грађење.
уколико утврди да се одступа од издате грађевинске дозволе, 
решењем наређује обуставу радова и одређује рок који не може 
бити дужи од 30 дана, за прибављање нове, односно измену 
постојеће дозволе.
у случају непоступања по донетом решењу, грађевински инспектор 
ће донети ново решење  којим се налаже уклањање објекта. 
уколико инвеститор, после доношења решења о обустави радова, 
настави са извођењем радова, грађевински инспектор ће решењем 
наложити уклањање објекта. 

2. кад грађевински инспектр утврди да између инвеститора и 
извођача радова није закључен уговор о грађењу, решењем ће 

наложити обуставу радова. 

3. кад грађевински инспектр утврди да инвеститор поседује 
решење за извођење радова у складу са одредбама из чл. 145. 
закона о планирању и изградњи, а инвеститор поред одобрених 
радова изводи и радове за које је потребна посебна грађевинска 
дозвола, решењем ће обуставити даље извођење радова и даје рок, 
не дужи од 30 дана за прибављање грађевинске дозволе.
у случају да инвеститор не испоштује  дат налог из решења, 
грађевински инспектор ће наложити уклањање објекта, односно 
његовог дела.

4. кад грађевински инспектр утврди да изграђени темељи нису 
у складу са главним пројектом решењем се обуставља даље 
извођење радова и даје рок, не дужи од 30 дана за прибављање, 
односно измену грађевинске дозволе.
у случају да инвеститор не испоштује  дат налог из решења, 
грађевински инспектор ће наложити уклањање изграђених темеља.

5. кад грађевински инспектр утврди да се у току грађења не 
предузимају мере за безбедност објекта, саобраћаја и околине, 
решењем налаже инвеститору, односно извођачу радова, мере за 
отклањање уочених недостатака, рок њиховог извршења и обуставу 
даљег извођења радова, док се наложене мере не спроведу под 
претњом принудног извршења, на терет инвеститора.

6. кад грађевински инспектр утврди да извршени радови, односно 
материјал, опрема и инсталације које се уграђују не одговарају 
закону и прописаним стандардима, техничким нормативима и 
нормама квалитета, обуставиће решењем даље извођење радова 
док се не отклоне утврђени недостаци.

7. кад грађевински инспектр утврди да лице коме је поверено 
вршење стручног надзора над грађењем објекта не испуњава 
прописане услове, решењем забрањује даље извођење радова до 
испуњења услова. 
кад грађевински инспектр утврди да на објекту који се гради или 
који је изграђен, постоје недостаци који представљају непосредну 
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инвеститор је у обавези да грађевинском инспектору да 
на увид одобрење за грађење са пратећом техничком 
документацијом, као и осталу пратећу документацију.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

опасност по стабилност, односно безбедност објекта, 
решењем забрањује коришћење објекта док се не отклоне 
утврђени недостаци.
кад грађевински инспектр утврди да се објекат користи 
без употребне дозволе, наредиће инвеститору да 
прибави употребну дозволу у року од 30 до 90 дана, а 
ако је инвеститор не прибави, грађевински инспектор ће 
решењем забранити коришћење објекта и доноси друга 
акта у складу са наведеним законима.
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одсек извршења

врста захтева:
поступак се води по службеној дужности.

кратак Опис пОступка:
административно извршење решења грађевинских и комуналних 
инспектора, Одељења за имовинско-правне и стамбене послове и 
Одељења за грађевинске и комуналне послове.

надлеЖнОст:
Одељење за инспекцијске послове и извршења – Одсек извршења.

прОписи:
закон о општем управном поступку («сл.лист срј», бр.33 /97) и 
закон о легализацији објеката („сл. глсник рс“, бр. 95/13).

тОк пОступка:

1. по формирању предмета у форми писаног обавештења, 
обавештавају се извршеници  о дану и часу административног 
извршења.
Од муп-а рс се тражи асистенција на дан и час административног 
извршења.
по окончаном административном извршењу сачињава се записник.
поступак се обуставља доношењем закључка.  
по добијању рачуна од фирме која је спровела административно 
извршење решења, посебним закључком се обавезује извршеник 
на уплату трошкова административног извршења. у случају 
непоступања по налогу из посебног закључка предмет се уступа јп 
савски венац, ради принудне наплате. 

2.  у случају да странка сама спроведе извршење решења, службено 
лице сачињава записник са лица места и обуставља поступак. 

3. уколико странка, по добијању обавештења о дану и часу 
административног извршења, поднесе захтев за одлагање, исти 
се по хитном поступку разматра и применом одредаба чл. 271. 

став 2. зуп-а, доноси закључак којим се одлаже административно 
извршење (питање легализације)

4. у случају поништења извршне исправе, применом одредаба чл. 
271. став 1. зуп-а, а у вези чл. 33 став 1. закона о легализацији објеката 
доноси закључак којим се обуставља поступак административног 
извршења по службеној дужности.

уз захтев за административно извршење се достављају 
извршна и правоснажна решења и закључци о дозволи 
извршења. 

ДОКУМЕНТАЦИЈА
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друштвене 
делатности

савски венац
кнеза милоша 69, Београд

тел: 20 61 700
www.savskivenac.rs



одељење за друштвене 
делатности, инФормисање 

и месну самоуПраву
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Одељење за друштвене делатности, информисање и месну самоуправу у оквиру својих надлежности обавља послове који се могу 
поделити на три области:

Одсек за друШтвене делатнОсти обавља послове из следећих надлежности: култура и туризам, екологија, спорт и рекреација, 
школство, социјално хуманитарна област, област афирмисања људских права националних мањина и етничких група, као и послове 
канцеларије за младе, повереништва за избеглице и послове из области борачко-инвалидске заштите.

Одсек за инФОрмисање обавља послове из области информисања.

Одсек за месну самОуправу обавља послове за потребе месних заједница.

кратак опис послова одељења
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пријем странака

информације везане за послове Одељења могу се добити у службеним просторијама Одељења, II спрат, соба 30 или на телефон 
2061-766

начелник Одељења, тел: 2061-863
послови из области борачко-инвалидске заштите, тел: 2061-824, 2061-825
послови повереника за избеглице, тел: 2061-839
канцеларија за младе: тел: 7151-853
послови из области информисања, тел: 2061-887
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врста захтева - 
(уверење о висини примања 
за последња три или шест месеци)
врста захтева:
уверење о висини примања за последња три или шест месеци 
у складу са одредбама члана 69. закона о основним правима 
бораца, војних инвалида и породица палих бораца («сл. лист 
срј», бр. 24/98) и члана 161. закона о опшштем управном 
поступку («сл. лист срј», бр. 33/97... сл.гласник рс бр.30/10) и 
члан 19. став 1. тачка 6. закона о републичким административним 
таксама («сл. гласник рс бр.43/2003...65/2013)

кратак Опис пОступка:
градска општина савски венац решавајући по захтеву корисника 
доноси уверење о висини примања за последња три или шест 
месеци.

надлеЖнОст:
- Одељење за друштвене делатности, информисање и месну 
самоуправу 

прОписи:
- чл. 69. закона о основним правима бораца, војних инвалида и 
породица палих бораца (сл. лист срј» бр. 24/98... сл.гласник рс 
бр.101/2005) 
- члан 161. закона о општем управном поступку (сл. лист срј» 
бр. 33/97... сл.гласник рс бр.30/10))
- члан 19. став 1. тачка 6. закона о републичким  административним 
таксама («сл. гласник рс», бр. 35/10... бр.43/2003...65/2013)  

тОк пОступка:
странка подноси захтев Одељењеу за друштвене делатности, 
информисање и месну самоупрау, 2. Одељење обрађује захтев 
и доноси уверење о висини примања  

напОмена:
за  решавање по захтеву за издавање уверења о висини примања 
за последња три или шест месеци надлежна је градска општина 
савски венац.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

ФОрмулар: -1

1. захтев



105врста захтева - (уверење у 
вези вођења оставинске 
расправе)

врста захтева:
уверење за потребе вођења оставинске расправе за преминулог 
ратног војног инвалида о неисплаћеном износу инвалидских 
примања, у складу са одредбама члана 69. закона о основним 
правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца 
(«сл. лист срј», бр. 24/98... сл.гласник рс бр.101/2005) и члана 
161. закона о опшштем управном поступку («сл. лист срј», бр. 
33/97,31/2001 сл.гласник рс бр.30/10) и члана 19. став 1. тачка 6. 
закона о републичким административним таксама («сл. гласник 
рс», бр. 35/2010... бр.43/2003...65/2013)  

кратак Опис пОступка:
градска општина савски венац решавајући по захтеву  доноси 
уверење у вези вођења оставинске расправе.  

надлеЖнОст:
- Одељење за друштвене делатности, информисање и месну 
самоуправу 

прОписи:
-    члан 69.  закона о основним правима бораца, војних инвалида 
и породица палих бораца (сл. лист срј» бр. 24/98,.....сл.гласник рс 
бр.101/2005)
- члан 161. закона о општем управном поступку (сл. лист срј» бр. 
33/97,31/2001, сл.гласник рс бр.30/10))
- члан 19. став 1. тачка 6. закона о републичким административним 
таксама («сл. гласник рс», бр. 35/2010...бр.43/2003...65/2013)  
   
тОк пОступка:
1. странка подноси захтев Одељењу за друштвене делатности, 
информисање и месну самоуправу, 2. Одељење обрађује захтев и 
доноси уверење за потребе вођења оставинске расправе.

напОмена:
за решавање по захтеву за издавање уверења за потребе вођења 
оставинске расправе за преминулог ратног војног инвалида о 
неисплаћеном износу инвалидских примања  надлежна је градска 
општина савски венац.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

ФОрмулар: -2

1. захтев
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врста захтева - 
(трошкови сахране)

врста захтева:
захтев за исплату трошкова сахране по смрти војног инвалида у 
складу са одредбана члана 61. и 76. закона о основним правима 
бораца, војних инвалида и породица палих бораца («сл. листа 
срј», бр. 24/98,... сл.гласник рс бр.101/2005) и члана 192. закона 
о општем управном поступку («сл. лист срј», бр. 33/97, 31/2001, 
сл.гласник рс бр.30/10)

кратак Опис пОступка:
градска општина савски венац решавајући по захтеву корисника 
доноси решење о трошковима сахране.

надлеЖнОст:
- Одељење за друштвене делатности, информисање и месну 
самоуправу 
- градски секретаријат за социјалну заштиту града београда – 
сектор за борачко-инвалидску заштиту
- министарство рада , запошљавања и социјалне политике

прОписи:
-     члан 61. и 76. закона о основним правима бораца, војних 
инвалида и породица палих бораца (сл. лист срј» бр. 24/98,... 
сл.гласник рс бр.101/2005)) 
-  члан 192. закона о општем управном поступку (сл. лист срј» 
бр. 33/97,31/2001, сл.гласник рс бр.30/10)

тОк пОступка:
1. странка подноси захтев Одељењу за друштвене делатности, 
информисање и месну самоуправу. уз захтев за признавање 
права подносилац захтева прилаже одговарајуће писмене 
доказе: (1. лична карта; 2. рачун трошкова сахране; 3. извод из 
матичне књиге умрлих; 4. извод из матичне књиге венчаних или 
изјава два сведока оверена у општини или суду да сте живели 
у заједничком домаћинству или се старали последњу годину 
живота о војном инвалиду; 4. фотокопија текућег рачуна). на 
основу чињеница утврђених у поступку, ово Одељење доноси 
решење у управној ствари која је предмет поступка. решење 
којим се признаје право не подлеже  обавезној ревизији. 

против првостепеног решења може се изјавити жалба у року 
од 15 дана од пријема решења, секретаријату за социјалну 
заштиту-сектор за борачко-инвалидску  заштиту.  ако је странка 
незадовољна решењем донетим по жалби може покренути 
управни спор тужбом код управног суда рс у року од 30 дана од 
дана достављања решења. 

напОмена:
за решавање по захтеву за исплату трошкова сахране по смрти 
војног инвалида надлежна је градска општина савски венац, а по 
жалби надлежна је градска управа града беогада – секретаријат 
за социјалну заштиту-сектор за борачко-инвалидску  заштиту, а 
за исплату надлежно је  министарство рада, запошљавања и 
социјалне политике.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

ФОрмулар: -3

1. лична карта; 
2. рачун трошкова сахране; 
3. извод из матичне књиге умрлих; 
4. извод из матичне књиге венчаних или изјава два 
сведока, оверена у Општини или суду да сте живели 
у заједничком домаћинству или се старали последњу 
годину живота о војном инвалиду; 
5. фотокопија текућег рачуна 



107врста захтева - (Признавање 
права на борачки додатак)

врста захтева:
захтев за признавање права на борачки додатак у складу са 
одредбама члана 15. до чл. 20. и чл. 76. закона о основним правима 
бораца, војних инвалида и породица палих бораца («сл. листа 
срј», бр. 24/98,... сл.гласник рс бр.101/2005)), и члана 192. закона 
о општем управном поступку («сл. лист срј», бр. 33/97,31/2001, 
сл.гласник рс бр.30/10)  

кратак Опис пОступка:
градска општина савски венац решавајући по захтеву корисника 
доноси решење о признавању права на борачки додатак. 

надлеЖнОст:
- Одељење за друштвене делатности, информисање и месну 
самоуправу 
- градски секретаријат за социјалну заштиту града београда – 
сектор за борачко-инвалидску заштиту
- министарство рада, запошљавања и социјалне политике

прОписи:
 -   чл. 15. до 20. и чл. 76. закона о основним правима бораца, војних 
инвалида и породица палих бораца («сл. листа срј», бр. 24/98,...
сл.гласник рс бр.101/2005),
- чл.192.закона о општем управном поступку («сл. лист срј», бр. 
33/97,31/2001, сл.гласник рс бр.30/10) 

тОк пОступка:
странка подноси захтев Одељењу за друштвене делатности, 
информисање и месну самоуправу. уз захтев за признавање 
права подносилац захтева прилаже одговарајуће писмене доказе: 
1. решење фонда пиО о учешћу у рату у двоструком трајању; 2. 
уговор – решење о сталом радном односу оригинал или оверена 
фотокопија; 3. потврда о висини месечне зараде.
на основу чињеница утврђених у поступку, ово Одељење доноси 
решење у року од 60 дана од дана подношења захтева у управној 
ствари која је предмет поступка.решење којим се признаје 
право на борачки додатак не подлеже обавезној ревизији.један 
примерак решења се шаље министарству на одобрење који након 

тога одобрава исплату по решењу. против првостепеног решења 
може се изјавити жалба у року од 15 дана од пријема решења 
другостепеном органу.у поступку по жалби другостепени орган 
може жалбу одбити и потврдити првостепено решење или, може 
га поништити, изменити и укинути и сам друкчије решити управну 
ствар или предмет вратити Одељењу на поновни поступак. Орган 
је дужан да у  поновном  поступку донесе ново решење у року од 
30 дана од дана пријема другостепеног решења.ако је странка 
незадовољна другостепеним решењем донетим у поступку по 
жалби,  може покренути управни спор код управног суда рсрбије у 
београду у року од 30 дана од дана достављања решења. 

напОмена:
- за решавање по захтеву за признавању права на борачки додатак 
надлежна је градска општина савски венац, а по жалби надлежна 
је градска управа града београда – секретаријат за социјалну 
заштиту,за исплату надлежно је министарство рада, запошљавања 
и социјалне политике

ДОКУМЕНТАЦИЈА

ФОрмулар: -4

1. решење фонда пиО о учешћу у рату у двоструком 
трајању 
2. уговор – решење о сталом радном односу оригинал 
или оверена фотокопија
3. потврда о висини месечне зараде
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врста захтева (за обуставу 
личне - породичне инвалиднине)

врста захтева:
захтев за обуставу личне – породичне инвалиднине у складу са 
одредбама члана 69, 76. закона о основним правима бораца, 
војних инвалида и породица палих бораца («сл. листа срј», 
бр. 24/98... сл.гласник рс бр.101/2005)) и члана 192. закона о 
општем управном поступку («сл. лист срј», бр. 33/97,31/2001, 
сл.гласник рс бр.30/10) 

кратак Опис пОступка:
градска општина савски венац решавајући по захтеву корисника 
доноси решење о обустави личне – породичне инвалиднине. 

надлеЖнОст:
- Одељење за друштвене делатности, информисање и месну 
самоуправу 

прОписи:
- члан 69. и 76. закона о основним правима бораца, војних 
инвалида и породица палих бораца (сл. лист срј» бр. 24/98,...
сл.гласник рс бр.101/2005)) 
- члан 192. закона о општем управном поступку (сл. лист срј» 
бр. 33/97,31/2001, сл.гласник рс бр.30/10)

тОк пОступка:
странка подноси захтев Одељењу за друштвене делатности, 
информисање и месну самоуправу. уз захтев подносилац 
захтева прилаже одговарајуће писане доказе (1. извод из 
матичне књиге умрлих,). на основу чињеница утврђених у 
поступку ово Одељење доноси решење у управној ствари које 
је предмет поступка.

напОмена:
за решавање по захтеву за обуставу – личне и породичне 
инвалиднине надлежна је градска општина савски венац. ДОКУМЕНТАЦИЈА

ФОрмулар: -5

1. извод из матичне књиге умрлих 



109врста захтева - 
(Пресељење предмета)

врста захтева:
захтев за пресељење предмета у складу са одредбама чл. 76. закона 
о основним правима бораца,војних инвалидаи породица палих 
бораца („сл.лист срј“, бр.24/98,... сл.гласник рс бр.101/2005)) и 
члана 21. закона о општем управном поступку ( „сл. лист срј“ бр. 
33/97, 31/2001, сл.гласник рс бр.30/10)  

кратак Опис пОступка:
градска општина савски венац решавајући по захтеву корисника 
израђује допис којим доставља списе инвалидског предмета 
месно надлежном органу, због промене пребивалишта у личној 
карти корисника борачко-инвалидске заштите  

надлеЖнОст:
- Одељење за друштвене делатности, информисање и месну 
самоуправу 

прОписи:
- чл.76. закон о основним правима бораца, војних инвалида и 
породица палих бораца (сл. лист срј» бр. 24/98,... сл.гласник рс 
бр.101/2005) 
- члан 21. закона о општем управном поступку (сл. лист срј» бр. 
33/97,31/2001, сл.гласник рс бр.30/10)  

тОк пОступка:
1. странка подноси захтев Одељењу за друштвене делатности, 
информисање и месну самоупрау уз захтев подносилац захтева је 
дужан да приложи одговарајуће доказа -лична карта 2. Одељење 
обрађује списе предмета и уколико је докуметнација  комплетна 
инвалидски предмет сели по пребивалишту корисника 

напОмена:
за решавање по захтеву за пресељење предмета надлежан је 
градска општина савски венац. ДОКУМЕНТАЦИЈА

ФОрмулар: -6

1. фотокопија личне карте 
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врста захтева (за доделу 
ортопедског помагала)

врста захтева:
захтев за доделу ортопедског помагала у складу са одредбама члана 
76.  и чл. 50. закона о основним правима бораца, војних инвалида и 
породица палих бораца («сл. листа срј», бр. 24/98,... сл.гласник рс 
бр.101/2005)) и члана 192. закона о општем управном поступку («сл. 
лист срј», бр. 33/97,31/2001, сл.гласник рс бр.30/10)  , правилник о 
ортопедским помагалима војних инвалида («сл. гласник рс», бр. 
45/2009)

кратак Опис пОступка:
градска општина савски венац решавајући по захтеву корисника 
доноси решење о додели ортопедског помагала. 

надлеЖнОст:
- Одељење за друштвене делатности, информисање и месну 
самоуправу 
- градски секретаријат за социјалну заштиту града београда – сектор 
за борачко-инвалидску заштиту
- министарство рада , запошљавања и социјалне политике

прОписи:
- чл.76 и .50. закон о основним правима бораца, војних инвалида 
и породица палих бораца (сл. лист срј» бр. 24/98, 29/98 и 37/98) 
- члан 192. закона о општем управном поступку (сл. лист срј» 
бр. 33/97,31/2001)
- правилник о ортопедским помагалима војних инвалида («сл. 
гласник рс», бр. 45/2009)

тОк пОступка:
странка подноси захтев Одељењу за друштвене делатности, 
информисање и месну самоупрау, уз захтев за признавање 
права подносилац захтева прилаже одговарајуће писане доказе. 
инвалидски досије странке се упућује првостепеној лекарској 
комисији за преглед лица обухваћених законом ради давања 
налаза и мишљења о групи и проценту инвалидности странке. 
на основу чињеница утврђених у поступку, ово Одељење доноси 
решење у управној ствари која је предмет поступка. решење којим 
се признаје право подлeже обавезној ревизији. ревизију овог 

решења врши градска управа града београда – секретаријат за 
социјалну заштиту. против првостепеног решења може се изјавити 
жалба у року од 15 дана од пријема решења. ако је подносилац 
захтева против провостепеног решења изјавила жалбу, о ревизији 
и жалби се решава истовремено. у вршењу ревизије другостепени 
орган може дати сагласност на првостепено решење, може га 
поништити, изменити и укинути и сам друкчије решити управу ствар 
или предмет вратити овог Одељењу на поновни поступак. ако је 
странка незадовољна другостепеним решењем донетим по жалби 
или у поступку ревизије може покренути управни спор код управног 
суда србије у року од 30 дана од дана достављања решења. 

напОмена:
за решавање по захтеву за признавању права на ортопедско помагало 
надлежна је градска општина савски венац, по жалби надлежана је 
градска управа града београда - секретаријат за социјалну заштиту, 
а за доделу ортопедског помагала надлежно министарство рада, 
запошљавања и социјалне политике

ДОКУМЕНТАЦИЈА

ФОрмулар: -7

1. уверење фонда здравственог осигурања шта је војни 
инвалид користио од ортопедских помагала (оригинал 
или оверена фотокопија), 
2. налаз специјалисте шта треба од помагала везаних 
за признати војни инвалидитет (оригинал или оверена 
фотокопија)



111врста захтева - 
(за доделу ортопедског 
додатка)

врста захтева:
захтев за доделу ортопедског додатка ратном војном – мирнодопском 
војном инвалиду у складу са одредбама члана 76., чл.43. и 44. закона о 
основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца 
(«сл. листа срј», бр. 24/98, ...сл.гласник рс бр.101/2005) и члана 192. 
закона о општем управном поступку («сл. лист срј», бр. 33/97,31/2001, 
сл.гласник рс бр.30/10)  ; правилник о оштећењима организма по 
основу којих војни инвалид има право на ортопедски додатак и 
разврставању тих оштећења у степене,у складу са правилником о 
утврђивању процента војног инвалидитета(«сл. листа срј», бр. 37/98)

кратак Опис пОступка:
градска општина савски венац решавајући по захтеву корисника 
доноси решење o додели ортопедског додатка 

надлеЖнОст:
- Одељење за друштвене делатности, информисање и месну 
самоуправу 
- градски секретаријат за социјалну заштиту града београда – сектор за 
борачко-инвалидску заштиту

 прОписи:
- члан 76.,43. и 44. закон о основним правима бораца, војних инвалида 
и породица палих бораца (сл. лист срј» бр. 24/98... сл.гласник рс 
бр.101/2005) 
- члан 192. закона о општем управном поступку (сл. лист срј» бр. 
33/97,31/2001, сл.гласник рс бр.30/10)  
- правилник о оштећењима организма по основу којих војни инвалид 
има право на ортопедски додатак и разврставању тих оштећења у 
степене. (сл.лист срј бр.37/98)

тОк пОступка:
странка подноси захтев Одељењу за друштвене делатности, 
информисање и месну самоуправу, уз захтев за признавање права 
подносилац захтева прилаже одговарајуће писане доказе. инвалидски 
досије странке се упућује првостепеној лекарској комисији за преглед 
лица обухваћених законом ради давања налаза и мишљења о групи 
и проценту инвалидности странке. на основу чињеница утврђених 

у поступку, ово Одељење доноси решење у управној ствари која је 
предмет поступка. решење којим се признаје право подлеже обавезној 
ревизији. ревизију овог решења врши градска управа града београда 
– секретаријат за социјалну заштиту. против првостепеног решења 
може се изјавити жалба у року од 15 дана од пријема решења. ако је 
подносилац захтева против провостепеног решења изјавила жалбу, 
о ревизији и жалби  се решава истовремено. у вршењу ревизије 
другостепени орган може дати сагласност на првостепно решење, 
може га поништити, изменити и укинути и сам друкчије решити управу 
ствар или предмет вратити овом Одељењу на поновни поступак. ако је 
странка незадовољна другостепеним решењем донетим по жалби или 
у поступку ревизије може покренути управни спор код управног суда 
србије у року од 30 дана од дана достављања решења. 

напОмена:
за решавање по захтеву за признавање права на ортопедски додатак 
надлежна је градска општина савски венац, а по жалби надлежна је 
градска управа града београда -  секретаријат за социјалну заштиту.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

ФОрмулар: -8

1. уверење фонда здравственог осигурања шта је војни 
инвалид користио од ортопедских помагала (оригинал 
или оверена фотокопија), 
2. налаз специјалисте шта треба од помагала везаних 
за признати војни инвалидитет (оригинал или оверена 
фотокопија)
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врста захтева (за исплату трошкова 
сахране носиоца “Партизанске 
споменице 1941” и народног хероја)
врста захтева:
захтев за исплату трошкова сахране по смрти носиоца «партизанске 
споменице 1941» и народног хероја у складу са одредбама члана 76. 
закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица 
палих бораца («сл. листа срј», бр. 24/98, ... сл.гласник рс бр.101/2005) 
и члана 192. закона о општем управном поступку («сл. лист срј», бр. 
33/97,31/2001, сл.гласник рс бр.30/10)  , и члан 23а. став 5. закона о 
основним правима носиоца «партизанске споменице 1941» , чл.19. 
закона о основним правима лица одликованих орденом народног 
хероја («сл. лист сФрј», бр. 68/81, 41/83, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 и 42/90)

кратак Опис пОступка:
градска општина савски венац решавајући по захтеву корисника 
доноси решење о исплати трошкова сахране носиоца «партизанске 
споменице 1941» и народног хероја. 

надлеЖнОст:
- Одељење за друштвене делатности, информисање и месну 
самоуправу 
- градски секретаријат за социјалну заштиту града београда – сектор 
за борачко-инвалидску заштиту
- министарство рада, запошљавања и социјалне политике

прОписи:
- члан. 76. закон о основним правима бораца, војних инвалида и 
породица палих бораца (сл. лист срј» бр. 24/98, ... сл.гласник рс бр.101/2005) 
- члан 192. закона о општем управном поступку (сл. лист срј» бр. 
33/97, 31/2001, сл.гласник рс бр.30/10)  
- чл.23а закона о основним правима носиоца «партизанске 
споменице 41» («сл. лист сФрј», бр. 68/81, 41/83, 75/85, 44/89, 87/89, 
20/90 и 42/90). 
- чл.19. закона о основним правима лица одликованих орденом 
народног хероја («сл. лист сФрј», бр. 68/81, 41/83, 75/85, 44/89, 
87/89, 20/90 и 42/90)

тОк пОступка:
странка подноси захтев Одељењеу за друштвене делатности, 
информисање и месну самоуправу уз захтев за признавање права 

подносилац захтева прилаже одговарајућу документацију.  на основу 
чињеница утврђених у поступку, ово Одељење доноси решење у 
управној ствари која је предмет поступка. решење којим се признаје 
право не подлеже обавезној ревизији. против првостепеног решења 
може се изјавити жалба у року од 15 дана од пријема решења.  
у поступку по жалби другостепени орган може жалбу одбити и 
потврдити првостепено решење или, може га поништити, изменити 
и укинути и сам друкчије решити управну ствар или предмет 
вратити Одељењу на поновни поступак.ако је странка незадовољна 
другостепеним решењем донетим у поступку по жалби,  може 
покренути управни спор код управног суда р. србије у београду у року 
од 30 дана од дана достављања решења.  

напОмена:
за решавање по захтеву за трошкове сахране по смрти «носиоца 
партизанске споменице 1941» и народног хероја надлежна је градска 
општина савски венац,  по жалби надлежан је градски секретаријат 
за социјалну заштиту града београда – сектор за борачко-инвалидску 
заштиту за исплату трошкова сахране по смрти носиоца «партизанске 
споменице 1941» и народног хероја надлежно је министарство рад, 
запошљавања а и социјалне политике.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

ФОрмулар: -9

1. извод из матичне књиге умрлих, 
2. рачун трошкова сахране, фотокопија личне карте умрлог и 
лица које је сносило трошкове сахране,  
3. фотокопија књижице “носиоца партизанске споменице 41” 
или књижице „народног хероја“, 
4. фотокопија текућег рачуна носиоца трошкове сахране



113врста захтева - 
(Признавање права на 
додатак за негу и помоћ)

врста захтева:
захтев за признавање права на додатак за негу и помоћ у складу 
са одредбама члана 76.,39.,40.,41. и 42. закона о основним 
правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца 
(«сл. листа срј», бр. 24/98, ... сл.гласник рс бр.101/2005) и 
члана 192. закона о општем управном поступку («сл. лист 
срј», бр. 33/97,31/2001, сл.гласник рс бр.30/10) и правилник о 
медицинским индикацијама за развставање војних инвалида у 
степене додатка за негу и помоћ («сл. лист срј», бр. 37/98)

кратак Опис пОступка:
градска општина савски венац решавајући по захтеву корисника 
доноси решење о признавању права на додатак за негу и помоћ. 

надлеЖнОст:
- Одељење за друштвене делатности, информисање и месну 
самоуправу 
- градски секретаријат за социјалну заштиту града београда – 
сектор за борачко-инвалидску заштиту
- министарство рада , запошљавања и социјалне политике

прОписи:
- Члан 76.,39.,40.,41.,42. закона о основним правима бораца, 
војних инвалида и породица палих бораца («сл. листа срј», бр. 
24/98, ... сл.гласник рс бр.101/2005),
- члана 192. закона о општем управном поступку («сл. лист срј», 
бр. 33/97,31/2001, сл.гласник рс бр.30/10), 
- правилник о медицинским индикацијама за развставање војних 
инвалида у степене додатка за негу и помоћ («сл. лист срј», бр. 
37/98)
    
тОк пОступка:
странка подноси захтев Одељењу за друштвене делатности, 
информисање и месну самоупрау. уз захтев подносилац је дужан 
да приложи писане доказе. инвалидски досије странке се упућује 
првостепеној лекарској комисији за преглед лица обухваћених 
законом ради давања налаза и мишљења о групи и проценту 
инвалидности странке. на основу чињеница утврђених у поступку, 

ово Одељење доноси решење у управној ствари која је предмет 
поступка. решење којим се признаје право подлеже обавезној 
ревизији. ревизију овог решења врши градска управа града 
београда – секретаријат за социјалну заштиту. против првостепеног 
решења може се изјавити жалба у року од 15 дана од пријема 
решења. ако је подносилац захтева против провостепеног решења 
изјавила жалбу, о ревизији и жалби  се решава истовремено. у 
вршењу ревизије другостепени орган може дати сагласност на 
првостепeно решење, може га поништити, изменити и укинути 
и сам друкчије решити управу ствар или предмет вратити овом 
Одељењу на поновни поступак. ако је странка незадовољна 
другостепеним решењем донетим по жалби или у поступку 
ревизије може покренути управни спор код управног суда србије 
у року од 30 дана од дана достављања решења. 

напОмена:
за решавање по захетву за признавању права на негу и помоћ 
надлежна је градска општина савски венац, а по жалби надлежан 
је градски секретаријат за социјалну заштиту града београда – 
сектор за инвалидско-борачку заштиту

ДОКУМЕНТАЦИЈА

ФОрмулар: -8

1. медицинска документација не старија од шест месеци 
за све болести (оригинал или оверена фотокопија), 
2. уверење фонда пиО да нема накнаду за туђу негу и 
помоћ
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врста захтева (за утврђивање 
својства ратног војног инвалида)

врста захтева:
захтев за утврђивање својства ратног војног инвалида у складу 
са одредбама члана 76., чл.2.,3.и 82. закона о основним правима 
бораца, војних инвалида и породица палих бораца («сл. листа срј», 
бр. 24/98, ... сл.гласник рс бр.101/2005), и члана 192. закона о општем 
управном поступку («сл. лист срј», бр. 33/97,31/2001, сл.гласник рс 
бр.30/10); правилника о утврђивању процента војног инвалидитета и 
листа процената војног инвалидитета («сл. лист срј», бр. 24/98)

кратак Опис пОступка:
градска општина савски венац решавајући по захтеву корисника 
доноси решење о утврђивању својства ратног војног инвалида. 

надлеЖнОст:
- Одељење за друштвене делатности, информисање и месну 
самоуправу 
- градски секретаријат за социјалну заштиту града београда – 
сектор за борачко-инвалидску заштиту

прОписи:
- члан 76.,2.3. и 82. закона о основним правима бораца, војних 
инвалида и породица палих бораца (сл. лист срј» бр. 24/98, ... 
сл.гласник рс бр.101/2005),
- члан 192. закона о општем управном поступку (сл. лист срј» 
бр. 33/97,31/2001, сл.гласник рс бр.30/10)
- правилник о утврђивању процента војног инвалидитета и 
листа процената војног инвалидитета («сл. лист срј», бр. 24/98)

тОк пОступка:
странка подноси захтев Одељењу за друштвене делатности, 
информисање и месну самоуправу. уз захтев за признавање 
права подносилац захтева прилаже одговарајуће писмене доказе. 
инвалидски досије странке се упућује првостепеној лекарској 
комисији за преглед лица обухваћених законом ради давања налаза 
и мишљења о групи и проценту инвалидности странке. на основу 
чињеница утврђених у поступку, ово Одељење доноси решење у 
управној ствари која је предмет поступка. решење којим се признаје 
право подлеже обавезној ревизији. ревизију овог решења врши 

градска управа града београда – секретаријат за социјалну заштиту. 
против првостепеног решења може се изјавити жалба у року од 
15 дана од пријема решења. ако је подносилац захтева против 
провостепеног решења изјавила жалбу, о ревизији и жалби  се решава 
истовремено.у вршењу ревизије другостепени орган може дати 
сагласност на првостепно решење, може га поништити, изменити и 
укинути и сам друкчије решити управу ствар или предмет вратити 
овом Одељењу на поновни поступак. ако је странка незадовољна 
другостепеним решењем донетим по жалби или у поступку ревизије 
може покренути управни спор код управног суда србије у року од 30 
дана од дана достављања решења. 

напОмена:
за решавање по захтеву за признавање права на утврђивање 
својства ратног војног инвалида надлежна је градска општина 
савски венац, а по жалби надлежна је градска управа града 
београда -  секретаријат за социјалну заштиту.

ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. лична карта 
2. уверење о држављанству 
3. уверење војне јединице одн. војне установе о околностима 
и начину повређивања 
4.медицинска документација (оригинал или оверена 
фотокопија), 
5. уверење фонда пиО да не остварује накнаду за телесно 
оштећење

ФОрмулар: -11



115врста захтева - (за утврђивање 
својства мирнодопског 
војног инвалида)

врста захтева:
захтев за утврђивање својства мирнодопског војног инвалида у 
складу са одредбама члана 76., чл.7.,8.,9.,10.,65. и 82. закона о 
основним правима бораца, војних инвалида и породица палих 
бораца («сл. листа срј», бр. 24/98, ... сл.гласник рс бр.101/2005), и 
члана 192. закона о општем управном поступку («сл. лист срј», бр. 
33/97,31/2001, сл.гласник рс бр.30/10); правилника о утврђивању 
процента војног инвалидитета и листа процената војног инвалидитета 
(«сл. лист срј», бр. 24/98)

кратак Опис пОступка:
градска општина савски венац решавајући по захтеву корисника 
доноси решење о утврђивању својства мирнодопског војног инвалида. 

надлеЖнОст:
- Одељење за друштвене делатности, информисање и месну 
самоуправу 
- градски секретаријат за социјалну заштиту града београда – 
сектор за борачко-инвалидску заштиту

прОписи:
- члан 76., чл.7.,8.,9.,10.,65. и 82. закона о основним правима 
бораца, војних инвалида и породица палих бораца (сл. лист срј» 
бр. 24/98, ... сл.гласник рс бр.101/2005),
- члан 192. закона о општем управном поступку (сл. лист срј» бр. 
33/97,31/2001, сл.гласник рс бр.30/10)
- правилник о утврђивању процента војног инвалидитета и листа 
процената војног инвалидитета («сл. лист срј», бр. 24/98)

тОк пОступка:
странка подноси захтев Одељењу за друштвене делатности, 
информисање и месну самоуправу.уз захтев за признавање права 
подносилац захтева прилаже одговарајуће писмене доказе. 
инвалидски досије странке се упућује првостепеној лекарској 
комисији за преглед лица обухваћених законом ради давања налаза 
и мишљења о групи и проценту инвалидности странке. на основу 
чињеница утврђених у поступку, ово Одељење доноси решење у 
управној ствари која је предмет поступка. решење којим се признаје 

право подлеже обавезној ревизији. ревизију овог решења врши 
градска управа града београда – секретаријат за социјалну заштиту. 
против првостепеног решења може се изјавити жалба у року од 
15 дана од пријема решења. ако је подносилац захтева против 
провостепеног решења изјавила жалбу, о ревизији и жалби  се решава 
истовремено.у вршењу ревизије другостепени орган може дати 
сагласност на првостепно решење, може га поништити, изменити и 
укинути и сам друкчије решити управу ствар или предмет вратити 
овом Одељењу на поновни поступак. ако је странка незадовољна 
другостепеним решењем донетим по жалби или у поступку ревизије 
може покренути управни спор код управног суда србије у року од 30 
дана од дана достављања решења. 

напОмена:
за решавање по захтеву за признавање права на утврђивање 
својства мирнодопског војног инвалида, надлежна је градска 
општина савски венац, а по жалби надлежна је градска управа 
града београда -  секретаријат за социјалну заштиту.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

ФОрмулар: -12

1. лична карта 
2. уверење о држављанству 
3. уверење војне јединице одн. војне установе о околностима 
и начину под којим је задобијена повреда,озледа или болест 
4. медицинска документација (оригинал или оверена 
фотокопија), 
5. уверење фонда пиО да не остварује накнаду за телесно 
оштећење
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врста захтева - (за повећање процента 
војног војног инвалидитета услед 
погоршања здравственог стања)
врста захтева:
захтев за повећање процента војног инвалидитета у складу са 
одредбама члана 76., чл.90. и 82. закона о основним правима бораца, 
војних инвалида и породица палих бораца («сл. листа срј», бр. 24/98, 
... сл.гласник рс бр.101/2005), и члана 192. закона о општем управном 
поступку («сл. лист срј», бр. 33/97,31/2001, сл.гласник рс бр.30/10); 
правилника о утврђивању процента војног инвалидитета и листа 
процената војног инвалидитета («сл. лист срј», бр. 24/98)

кратак Опис пОступка:
градска општина савски венац решавајући по захтеву корисника 
доноси решење о повећању процента војног инвалидитета 
војног инвалидитета услед погоршања здравственог стања 

надлеЖнОст:
- Одељење за друштвене делатности, информисање и месну 
самоуправу 
- градски секретаријат за социјалну заштиту града београда – 
сектор за борачко-инвалидску заштиту

прОписи:
- члан 76., чл.90. и 82. закона о основним правима бораца, 
војних инвалида и породица палих бораца (сл. лист срј» бр. 
24/98, ... сл.гласник рс бр.101/2005), 
- члан 192. закона о општем управном поступку (сл. лист срј» 
бр. 33/97,31/2001, сл.гласник рс бр.30/10)
- правилник о утврђивању процента војног инвалидитета и 
листа процената војног инвалидитета («сл. лист срј», бр. 24/98)

    
тОк пОступка:
странка подноси захтев Одељењу за друштвене делатности, 
информисање и месну самоуправу.уз захтев за признавање 
права подносилац захтева прилаже одговарајуће писмене 
доказе. инвалидски досије странке се упућује посебној 
лекарској комисији за оцену и мишљење лекара специјалисте 
о промени код војног инвалида која је од утицаја на утврђени 
проценат војног инвалидитета. на основу чињеница утврђених 

у поступку, ово Одељење доноси решење у управној ствари која 
је предмет поступка. решење којим се признаје право подлеже 
обавезној ревизији. ревизију овог решења врши градска управа 
града београда – секретаријат за социјалну заштиту. против 
првостепеног решења може се изјавити жалба у року од 15 
дана од пријема решења. ако је подносилац захтева против 
провостепеног решења изјавила жалбу, о ревизији и жалби  
се решава истовремено.у вршењу ревизије другостепени 
орган може дати сагласност на првостепно решење, може га 
поништити, изменити и укинути и сам друкчије решити управу 
ствар или предмет вратити овом Одељењу на поновни поступак. 
ако је странка незадовољна другостепеним решењем донетим 
по жалби или у поступку ревизије може покренути управни спор 
код управног суда србије у року од 30 дана од дана достављања 
решења. 

напОмена:
за решавање по захтеву за признавање права на повећање 
процента војног инвалидитета, услед погоршања здравственог 
стања, надлежна је градска општина савски венац, а по жалби 
надлежна је градска управа града београда -  секретаријат за 
социјалну заштиту.

ДОКУМЕНТАЦИЈА
1.медицинска документација не старија од 6 месеци која 
се односи на признати основ инвалидитета (оригинал или 
оверена фотокопија)

ФОрмулар: -13



117врста захтева - (за признавање 
права на накнаду за време 
незапослености)

врста захтева:
захтев за признавање права на накнаду за време незапослености 
у складу са одредбама члана 76. и 51.закона о основним правима 
бораца, војних инвалида и породица палих бораца («сл. листа 
срј», бр.24/98, ... сл.гласник рс бр.101/2005), и члана 192. закона 
о општем управном поступку («сл. лист срј», бр. 33/97,31/2001, 
сл.гласник рс бр.30/10)

кратак Опис пОступка:
градска општина савски венац решавајући по захтеву корисника 
доноси решење о признавању права на накнаду за време 
незапослености. 

надлеЖнОст:
- Одељење за друштвене делатности, информисање и месну 
самоуправу 
- градски секретаријат за социјалну заштиту града београда – 
сектор за борачко-инвалидску заштиту

прОписи:
- члан 76., 51. закона о основним правима бораца, војних 
инвалида и породица палих бораца (сл. лист срј» бр. 24/98, ... 
сл.гласник рс бр.101/2005) 
- члан 192. закона о општем управном поступку (сл. лист срј» бр. 
33/97,31/2001, сл.гласник рс бр.30/10)

тОк пОступка:
странка подноси захтев Одељењу за друштвене делатности, 
информисање и месну самоуправу.уз захтев за признавање 
права подносилац захтева прилаже одговарајуће писмене 
доказе 1.извод из евиденције незапослених лица 2.уверење 
пореске управе 3. уверење Фонда пиО да нисам уживалац  
пензије 4.фотокопија радне књижице. на основу чињеница 
утврђених у поступку, ово Одељење доноси решење у управној 
ствари која је предмет поступка. решење којим се признаје 
право подлеже обавезној ревизији. ревизију овог решења врши 
градска управа града београда – секретаријат за социјалну 
заштиту. против првостепеног решења може се изјавити жалба 

у року од 15 дана од пријема решења. ако је подносилац захтева 
против провостепеног решења изјавила жалбу, о ревизији и 
жалби  се решава истовремено.у вршењу ревизије другостепени 
орган може дати сагласност на првостепно решење, може га 
поништити, изменити и укинути и сам друкчије решити управу 
ствар или предмет вратити овом Одељењу на поновни поступак. 
ако је странка незадовољна другостепеним решењем донетим 
по жалби или у поступку ревизије може покренути управни спор 
код управног суда србије у року од 30 дана од дана достављања 
решења. 

напОмена:
за решавање по захтеву за признавање права на накнаду за време 
незапослености надлежна је градска општина савски венац, а по 
жалби надлежна је градска управа града београда -  секретаријат 
за социјалну заштиту.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

ФОрмулар: -14

1.извод из евиденције незапослених лица 
2.уверење пореске управе 
3. уверење Фонда пиО да нисам уживалац  пензије 
4.фотокопија радне књижице
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врста захтева - 
(за признавање права 
на месечно новчано примање)
врста захтева:
захтев за признавање права на месечно новчано примање  у 
складу са одредбама члана 43. закона о правима бораца, војних 
инвалида и чланова њихових породица («сл. листа срс», бр. 
54/89, и »сл. гласник рс, бр.137/04» ) и члана 192. закона о 
општем управном поступку («сл. лист срј», бр. 33/97,31/2001, 
сл.гласник рс бр.30/10)

кратак Опис пОступка:
градска општина савски венац решавајући по захтеву корисника 
доноси решење о признавању права на месечно новчано 
примање. 

надлеЖнОст:
- Одељење за друштвене делатности, информисање и месну 
самоуправу 
- градски секретаријат за социјалну заштиту града београда – 
сектор за борачко-инвалидску заштиту

прОписи:
- члан 43. чл.7. 14. 53. закона о правима бораца, војних инвалида 
и чланова њихових породица (сл. лист срс» бр. 54/89, »сл. 
гласник рс, бр.137/04») 
- члан 192. закона о општем управном поступку (сл. лист срј» 
бр. 33/97,31/2001, сл.гласник рс бр.30/10)

тОк пОступка:
странка подноси захтев Одељењу за друштвене делатности, 
информисање и месну самоуправу.уз захтев за признавање 
права подносилац захтева прилаже одговарајуће писмене 
доказе. на основу чињеница утврђених у поступку, ово Одељење 
доноси решење у управној ствари која је предмет поступка. 
решење којим се признаје право подлеже обавезној ревизији. 
ревизију овог решења врши градска управа града београда 
– секретаријат за социјалну заштиту. против првостепеног 
решења може се изјавити жалба у року од 15 дана од пријема 
решења. ако је подносилац захтева против провостепеног 
решења изјавила жалбу, о ревизији и жалби  се решава 

истовремено.у вршењу ревизије другостепени орган може 
дати сагласност на првостепно решење, може га поништити, 
изменити и укинути и сам друкчије решити управу ствар или 
предмет вратити овом Одељењу на поновни поступак. ако је 
странка незадовољна другостепеним решењем донетим по 
жалби или у поступку ревизије може покренути управни спор 
код управног суда србије у року од 30 дана од дана достављања 
решења. 

напОмена:
за решавање по захтеву за признавање права на месечно 
новчано примање надлежна је градска општина савски венац, а 
по жалби надлежан је градски секретаријат за социјалну заштиту 
града београда – сектор за борачко-инвалидску заштиту

ДОКУМЕНТАЦИЈА
1.лична карта 
2.уверење о држављанству 
3. уверење о имовинском стању (пореска управа) из места 
пребивалишта и из места пребивалишта пре 17.08.1990 год., 
4. уверење  градског геодетског завода – катастар 
непокретности, 
5. уверење фонда пиО да подносилац захтева није уживалац 
пензије, 6.извод за незапослене-нзс.

ФОрмулар: -15



119врста захтева - (Признавање права на 
породичну инвалиднину по палом борцу као 
самосталном кориснику са сауживаоцем)

врста захтева:
захтев за признавање права на породичну инвалиднину по палом 
борцу као самосталном кориснику- са сауживаоцем,чл 3о.,31. чл. 
33. 34. 35. 36.и чл. 76. закона о основним правима бораца, војних 
инвалида и породица палих бораца («сл. листа срј», бр. 24/98, 
... сл.гласник рс бр.101/2005) и члана 192. закона о општем 
управном поступку («сл. лист срј», бр. 33/97,31/2001, сл.гласник 
рс бр.30/10) 

кратак Опис пОступка:
градска општина савски венац решавајући по захтеву корисника 
доноси решење о признавању права на породичну инвалиднину 
по палом борцу као самосталном кориснику – са сауживаоцем. 

надлеЖнОст:
- Одељење за друштвене делатности, информисање и месну 
самоуправу 
- градска управа града београда – секретаријат за социјалну 
заштиту- сектор за борачко – инвалидску  заштиту                                                       

прОписи:
 - чл. 30. 31 .33 34. 35. 36  и   чл. 76. закона о основним правима 
бораца, војних инвалида и породица палих бораца («сл. листа 
срј», бр. 24/98, ... сл.гласник рс бр.101/2005)
- чл.192. закона о општем управном поступку («сл. лист срј», бр. 
33/97,31/2001, сл.гласник рс бр.30/10), 

тОк пОступка:
странка подноси захтев Одељењу за друштвене делатности, 
информисање и месну самоупрау. уз захтев подносилац је дужан 
да приложи писане доказе.  на основу чињеница утврђених у 
поступку, ово Одељење доноси решење у управној ствари која 
је предмет поступка. решење којим се признаје право подлеже 
обавезној ревизији. ревизију овог решења врши градска управа 
града београда – секретаријат за социјалну заштиту. против 
првостепеног решења може се изјавити жалба у року од 15 
дана од пријема решења. ако је подносилац захтева против 
провостепеног решења изјавила жалбу, о ревизији и жалби  

се решава истовремено. у вршењу ревизије другостепени 
орган може дати сагласност на првостепeно решење, може га 
поништити, изменити и укинути и сам друкчије решити управу 
ствар или предмет вратити овом Одељењу на поновни поступак. 
ако је странка незадовољна другостепеним решењем донетим 
по жалби или у поступку ревизије може покренути управни спор 
код управног суда србије у року од 30 дана од дана достављања 
решења.

напОмена:
- за решавање по захтеву за признавању права на породичну 
инвалиднину по палом борцу као самосталном кориснику са 
сауживаоцем 
- надлежна је градска општина савски венац, а по жалби 
надлежна је градска управа града београда – секретаријат за 
социјалну заштиту- сектор за борачко – инвалидску  заштиту

ДОКУМЕНТАЦИЈА

ФОрмулар: -16

1. лична карта
2. уверење о држављанству(фотокопија)
3. уверење вп о околностима погибије (оригинал или оверена 
фотокопија)
4. извод из матичне књиге умрлих( оригинал или оверена 
фотокопија)
5. извод из матичне књиге венчаних (оригинал или оверена 
фотокопија)
6. уверење за децу да се школују
7. извод из матичне књиге рођених за децу (оригинал или 
оверена фотокопија)
8. изјава два сведока, оверена у општини или суду да се удова 
није преудала
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врста захтева - (Признавање права 
на породичну инвалиднину 
по умрлом војном инвалиду)
врста захтева:
захтев за признавање права на породичну инвалиднину по 
умрлом војном инвалиду у складу са чл 3о., чл. 32.,33. и чл. 76. 
закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица 
палих бораца («сл. листа срј», бр. 24/98, ... сл.гласник рс 
бр.101/2005), и члана 192. закона о општем управном поступку 
(«сл. лист срј», бр. 33/97,31/2001, сл.гласник рс бр.30/10) 

кратак Опис пОступка:
градска општина савски венац решавајући по захтеву корисника 
доноси решење о признавању права на породичну инвалиднину 
по умрлом војном инвалиду. 

надлеЖнОст:
- Одељење за друштвене делатности, информисање и месну 
самоуправу 
- градска управа града београда – секретаријат за социјалну 
заштиту - сектор за борачко – инвалидску  заштиту                                                       

прОписи:
-   чл. 30, чл. 32., 33. и  чл. 76. закона о основним правима 
бораца, војних инвалида и породица палих бораца («сл. листа 
срј», бр. 24/98, ... сл.гласник рс бр.101/2005),
-  чл.192. закона о општем управном поступку («сл. лист срј», 
бр. 33/97,31/2001, сл.гласник рс бр.30/10), 

тОк пОступка:
странка подноси захтев Одељењу за друштвене делатности, 
информисање и месну самоуправу. уз захтев подносилац 
је дужан да приложи писане доказе. на основу чињеница 
утврђених у поступку, ово Одељење доноси решење у управној 
ствари која је предмет поступка. решење којим се признаје 
право подлеже обавезној ревизији. ревизију овог решења врши 
градска управа града београда – секретаријат за социјалну 
заштиту. против првостепеног решења може се изјавити жалба 
у року од 15 дана од пријема решења. ако је подносилац захтева 
против провостепеног решења изјавила жалбу, о ревизији и 
жалби  се решава истовремено. у вршењу ревизије другостепени 

орган може дати сагласност на првостепeно решење, може га 
поништити, изменити и укинути и сам друкчије решити управу 
ствар или предмет вратити овом Одељењу на поновни поступак. 
ако је странка незадовољна другостепеним решењем донетим 
по жалби или у поступку ревизије може покренути управни спор 
код управног суда србије у року од 30 дана од дана достављања 
решења.

напОмена:
- за решавање по захтеву за признавању права на породичну 
инвалиднину по умрлом војном инвалиду
- надлежна је градска општина савски венац, а по жалби 
надлежна је градска управа града београда – секретаријат за 
социјалну заштиту- сектор за борачко – инвалидску  заштиту  

ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. лична карта
2. уверење о држављанству(фотокопија)
3. извод из матичне књиге умрлих( оригинал или оверена 
фотокопија)
4. извод из матичне књиге венчаних (оригинал или оверена 
фотокопија)
5. уверење за децу да се школују
6. извод из матичне књиге рођених за децу (оригинал или 
оверена фотокопија)

ФОрмулар: -17



121врста захтева - (Признавање 
права на путничко возило)

врста захтева:
захтев за признавање права на путничко моторно возило у складу 
са чл. 43., чл.60 и чл.82  закона о основним правима бораца, 
војних инвалида и породица палих бораца («сл. листа срј», бр. 
24/98, ... сл.гласник рс бр.101/2005),
правилником о оштећењима организма по основу којих војни 
инвалид има право да путничко моторно возило и врсту моторног 
возила ( «сл.лист срј бр.37/98»
чл. 192. закона о општем управном поступку («сл. лист срј», бр. 
33/97,31/2001, сл.гласник рс бр.30/10) 

кратак Опис пОступка:
градска општина савски венац решавајући по захтеву корисника 
доноси решење о признавању права на путничко моторно возило. 

надлеЖнОст:
- Одељење за друштвене делатности, информисање и месну 
самоуправу 
- градска управа града београда – секретаријат за социјалну 
заштиту - сектор за борачко – инвалидску  заштиту                                                       

прОписи:
 -  чл 43.  и   чл. 60. чл.82. закона о основним правима бораца, 
војних инвалида и породица палих бораца («сл. листа срј», бр. 
24/98, ... сл.гласник рс бр.101/2005),
-   чл.192. закона о општем управном поступку («сл. лист срј», бр. 
33/97,31/2001,    сл.гласник рс бр.30/10), 
- правилник о оштећењима организма по основу којих војни 
инвалид има право да путничко моторно возило и врсту моторног 
возила ( сл.лист срј бр.37/98)

тОк пОступка:
странка подноси захтев Одељењу за друштвене делатности, 
информисање и месну самоуправу. уз захтев подносилац је 
дужан да приложи писане доказе. инвалидски досије странке 
се упућује првостепеној лекарској комисији за преглед лица 
обухваћених законом ради давања налаза и мишљења о групи и 
проценту инвалидности странке. на основу чињеница утврђених 

у поступку, ово Одељење доноси решење у управној ствари која 
је предмет поступка. решење којим се признаје право подлеже 
обавезној ревизији. ревизију овог решења врши градска управа 
града београда – секретаријат за социјалну заштиту. против 
првостепеног решења може се изјавити жалба у року од 15 
дана од пријема решења. ако је подносилац захтева против 
провостепеног решења изјавила жалбу, о ревизији и жалби  
се решава истовремено. у вршењу ревизије другостепени 
орган може дати сагласност на првостепeно решење, може га 
поништити, изменити и укинути и сам друкчије решити управу 
ствар или предмет вратити овом Одељењу на поновни поступак. 
ако је странка незадовољна другостепеним решењем донетим 
по жалби или у поступку ревизије може покренути управни спор 
код управног суда србије у року од 30 дана од дана достављања 
решења.

напОмена:
- за решавање по захтеву за признавање права на на путничко 
моторно возило
- надлежна је градска општина савски венац, а по жалби 
надлежна је градска управа града београда – секретаријат за 
социјалну заштиту- сектор за борачко – инвалидску  заштиту  

ДОКУМЕНТАЦИЈА

ФОрмулар: -19

1. саобраћајна дозвола ( фотокопија)
2. лична карта ( фотокопија)
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врста захтева - (за решавање 
стамбених потреба бораца, војних 
инвалида и породица палих бораца)
врста захтева:
захтев за решавање стамбених потреба бораца, ратних војних 
инвалида и породица палих бораца у складу са споразумом о 
решавању стамбених потреба учесника нОр-а, војних инвалида 
и чланова породица палих и умрлих бораца и рви. („службени 
лист града београда “бр. 16 од 28.5.1986.год)
 
кратак Опис пОступка:
градска општина савски венац решавајући по захтеву корисника  
доноси  одлуку и   и решење о додели стана у закуп.

надлеЖнОст:
- Одељење за друштвене делатности, информисање и месну 
самоуправу 
- комисија за друштвене делатности инвалидску и  борачку 
заштиту општине савски венац
- град београд-градска управа града београда  секретаријат за 
социјалну заштиту –сектор за борачку и инвалидску заштиту 
- комисија скупштине града београда за решавање стамбених 
потреба бораца, војних инвалида и породица палих бораца

прОписи:
 - споразум о решавању стамбених потреба учесника 
народноослободилачког рата
 војних инвалида и чланова породица палих и умрлих бораца 
и рви(„службени      лист града београда „бр.16 од 28.05.1986 
год).
- акти градског секретаријата за социјалну заштиту-сектор за 
борачку  инвалидску заштиту

дОкументација:

                  
тОк пОступка:
заједничка комисија скупштине града београда у циљу 
сачињавања јединствене ранг листе за решавање стамбених 
потреба учесника народноослободилачког рата, војних 
инвалида и чланова породица палих бораца и ратних војних 

инвалида доставила је овом Одељењу списак докумената које 
подносиоци захтева треба да доставе.

1.странка подноси захтев Одељењу за друштвене делатности, 
информисање и месну самоуправу. уз захтев за решавање 
стамбених  потреба , бораца , војних инвалида и породица палих 
бораца подносилац захтева прилаже одговарајуће писмене 
доказе:
(1.решење о признавању ратног стажа или времена проведеног 
на лечењу у двоструком трајању републичког фонда пиО; 2) 
решење о својству инвалида односно носиоца права на породичну 
инвалиднину , а за дете палог борца и умрлог ратног војног 
инвалида као подносиоца захтева решење о категоризацији или 
инвалидности; 3)решење о признавању права на туђу негу и помоћ 
признату по основу закона о основним правима бораца,војних 
инвалида и породица палих бораца (службени лист срј број 
24/98)-уколико је ово право признато након доношења решења 
о признавању својства рви или мви и групе инвалидитета ); 4) 
уверење о пребивалишту за подносиоце захтева и за чланове 
породичног домаћинства;  5)уверење о држављанству за 
подносиоце захтева и чланове породичног домаћинства; 6)извод 
из матичне књиге рођених за подносиоце захтева у чланове 
породичног домаћинства;  7)извод из матичне књиге венчаних 
за подносиоца захтева; 8)изјава подносиоца захтева дата под 
кривичном и материјалчном одговорношћу у суду или општини 
и стамбеном статусу, као и да он и чланови његовог породичног 
домаћинства не поседују непокретности на подручију београда, 
републике србије и бивших република сФрј нити су исте поседовали 
( уколико је рођен на територији бивших република сФрј); 9)
докази о стамбеној ситуацији : оверен уговор о постанарском 
односу, изјава два сведока оверена у суду или општини о неколико 
последњих адреса; 10)потврде о школовању за децу преко 18 
година;  11)извод са евиденције незапослених;  12) уверење из 
ргз сектор за катастар непокретноси о непоседовању непокретне 
имовине на територији рс за подносиопце захтева и брачног друга( 
и из места претходног пребивалишта уколико могу да га прибаве) 
као и за остале чланове породичног домаћинства;  13)изјава 
подносиоца захтева узета на записник од стране службеног лица 
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1. решење о признавању ратног стажа или времена проведеног на лечењу у двоструком трајању 
републичког фонда пиО
2. решење о својству инвалида односно носиоца права на породичну инвалиднину , а за дете палог 
борца и умрлог ратног војног инвалида као подносиоца захтева решење о категоризацији или 
инвалидности
3. решење о признавању права на туђу негу и помоћ признату по основу закона о основним правима 
бораца, војних инвалида и породица палих бораца (службени лист срј број 24/98)-уколико је ово 
право признато након доношења решења о признавању својства рви или мви и групе инвалидитета 
) 
4. уверење о пребивалишту за подносиоце захтева и за чланове породичног домаћинства
5. уверење о држављанству за подносиоце захтева и чланове породичног домаћинства
6. извод из матичне књиге рођених за подносиоце захтева и  чланове породичног домаћинства
7. извод из матичне књиге венчаних за подносиоца захтева
8. изјава подносиоца захтева дата под кривичном и материјалчном одговорношћу у суду или 
општини и стамбеном статусу, као и да он и чланови његовог породичног домаћинства не поседују 
непокретности на подручију београда, републике србије и бивших република сФрј нити су исте 
поседовали ( уколико је рођен на територији бивших република сФрј)
9. докази о стамбеној ситуацији : оверен уговор о постанарском односу, изјава два сведока оверена у 
суду или општини о неколико последњих адреса
10. потврде о школовању за децу преко 18 година
11. извод са евиденције незапослених 
12. уверење из ргз сектор за катастар непокретноси о непоседовању непокретне имовине на 
територији рс за подносиоце захтева и брачног друга( и из места претходног пребивалишта уколико 
могу да га прибаве) као и за остале чланове породичног домаћинства
13. изјава подносиоца захтева узета на записник од стране службеног лица о стамбеном статусу 
подносиоца захтева, последњих неколико адреса, код кога станује, од када и др.- рачуна се последња 
стамбена ситуација
14. уверење из управе јавних прихода да се подносилац захтева, брачни друг и остали чланови 
породичног домаћинства недуже порезом на непокретностима на подручију града београда
15. уверење из агенције за привредне регистре да подносилац захтева није регистрован
16. потврда републичког фонда пиО да подносилац захтева не остварује право на пензију
17. уверење из Фонда војних осигураника ( за рви и мви) да подносилац захтева није остварио право 
на пензију
18. доказ за брачног друга да није решио стамбено питање у предузећу или установи где је запослен
19. доказ о здравственом стању за подносиоца за болести које нису ушле у инвалидност и за чланове 
породичног домаћинства са мишљењем лекарске комисије при сектору за борачку и инвалидску 
заштиту 
20. зaписник о увиђају са лица места 

ДОКУМЕНТАЦИЈА
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о стамбеном статусу подносиоца захтева, последних неколико 
адреса, код кога станује, од када идр.- рачуна се последња стамбена 
ситуација; 14)уверење из управе јавних прихода да се подносилац 
захтва, брачни друг и остали чланови породичног домаћинства 
недуже порезом на непокретностима на подручју града београда; 
15)уверење из агенције за привредне регистре да подносилац 
захтева није регистрован; 16)потврда републичког фонда пиО да 
подносилац захтева не остварује право на пензију; 17)уверење из 
Фонда војних осигураника ( за рви и мви) да подносилац захтева 
није остварио право на пензију;  18)доказ за брачног друга да није 
решио стамбено питање у предузећу или установи где је запослен;  
19)доказ о здравственом стању за подносиоца за болести које 
нису ушле у инвалидност и за чланове породичног домаћинства 
са мишљењем лекарске комисије при сектору за борачку и 
инвалидску заштиту ;  20)записник о увиђају са лица места 
бодовање за ранг листу вршено је на основу споразума о решавању 
стамбених потреба учесника народноослободилачког рата ,војних 
инвалида као и аката градске управе секретаријата за социјалну 
заштиту-сектор за борачко инвалидску заштиту.бодовање је 
вршено тако што је уз свако име наведено који се члан споразума 
примењује. преседник комисије , заменик начелника и самостални 
стручни сарадник , излазиле су на терен , обилазиле подносиоце 
захтева са ранг листе и вршиле проверу стамбене ситуације 
подносиоца захтева изласком на лице места. на састанку  комисије 
члановима је дат на разматрање одштампан предлог ранг листе, 
преседник комисије и чланови упознају се са сваким појединачним 
случајем и потписује се појединачно бодовање . разматра се 
предложена ранг листа и утврђује коначан предлог ранг листе. 
предлог ранг листе биће истакнут на огласној табли органа управе 
као и на вратима канцеларије одељења за друштвене делатности, 
информисање и месну самоуправу.подносиоцима захтева шаље 
се допис у вези са утврђеним предлогом ранг листе за решавање 
стамбених питања као и сам предлог. по истицању предлога 
ранг листе на огласној табли. комисија за друштвене делатности 
, инвалидску и борачку заштиту доставља сходно члану 36.став 
4.споразума  коначну ранг листу ,сугестије ,мишљења и предлоге 
у вези предлога ранг листе  доставља се  у року од 30 дана од 
дана само на ранг листу утврђену од стране градске  заједничке  

комисије скупштине града београда. стамбени предмети 
достављају се заједничкој комисији скупштине града београда 
,која врши проверу документације, секретаријат за социјалну 
заштиту-сектор за борачку инвалидску заштиту доставља предлог 
јединствене ранг листе који се објављује на огласној табли Органа 
управе.Одељење од подносиоца захтева у року од 15 дана 
прикупља изјаве да немају примедбе односно да неће уложити 
приговор-или да улажу приговор одређене садржине на утврђени 
редослед на наведеној листи.наведене изјаве потребно је дати 
на записник пред службеним лицем и доставити их секретаријату 
за социјалну заштиту-сектор за борачку инвалидску заштиту.
комисија скупштине града београда за решавање стамбених 
потреба бораца,војних инвалида и породица палих бораца доноси 
одлуку о закупу стана на одређено време од 5 година и налаже 
комисији за друштвене делатности, инвалидску и борачку заштиту 
да донесе решење о додели стана и одлуку.

напОмена:
- за решавање по захтеву  стамбених потреба учесника 
народноослободилачког рата,војних инвалида и чланова 
породица палих и умрлих бораца и ратних војних инвалида 
- надлежна је градска општина савски венац, а по приговору 
надлежна је градска управа града београда –секретаријат за 
социјалну заштиту-сектор за борачко-инвалидску заштиту

ФОрмулар: -21

врста захтева - (за решавање 
стамбених потреба бораца, војних 
инвалида и породица палих бораца)



125врста захтева - (за издавање уверења 
о својству ради ослобађања партиципације 
при регистрацији возила)

врста захтева:
захтев за издавање уверења о својству ради ослобађања 
партиципације при регистрацији возила у складу са
 чл. 161. закона о општем управном поступку («сл. лист срј», бр. 
33/97,31/2001 сл.гласник рс бр.30/10), 
 чл. 19. став 1. тачка 6. закона о републичким административним 
таксама     (сл.гласник рс бр. 43/2003.......65/2013))

кратак Опис пОступка:
градска општина савски венац решавајући по захтеву корисника 
доноси уверење о својству ради ослобађања партиципације 
при регистрацији возила. 

надлеЖнОст:
- Одељење за друштвене делатности, информисање и месну 
самоуправу 

прОписи:
 - члан 161. закона о општем управном поступку («сл. лист срј», 
бр. 33/97,31/2001, сл.гласник рс бр.30/10), 
-  члан 19. став 1. тачка 6. закона о републичким административним 
таксама  (сл.гласник рс бр.43/2003.......65/2013)

тОк пОступка:
1. странка подноси захтев Одељењу за друштвене делатности, 
информисање и месну самоуправу
2.Одељење обрађује захтев и доноси уверење о својству ради 
ослобађања партиципације при регистрацији возила

напОмена:
- за решавање по захтеву за издавања уверења о својству ради 
ослобађања партиципације при регистрацији возила надлежна 
је градска општина савски венац

ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. захтев

ФОрмулар: -20
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