Скупщтина Градске ппщтине Савски венац на 22. седници пдржанпј 19. маја 2015. гпдине, на
пснпву Закпна п пдржаваоу стамбених зграда („Сл. гласник РС“, бр. 44/95 ... 88/2011), Закпна п
станпваоу („Сл. гласник РС“ бр. 50/92...99/11), Уредбе п пдржаваоу стамбених зграда
(„Службени гласник РС“, брпј 43/93), Пдлуке п кућнпм реду у стамбеним зградама („Сл. лист
града Бепграда“, бр. 12/96...11/2005), шл. 77. ст. 1 ташке 19. Статута града Бепграда („Сл. лист
града Бепграда“, бр. 39/2008, 6/2010 и 23/2013), шл. 12. ст. 1 ташка 19. и шлана 17. Статута
Градске ппщтине Савски венац („Сл. лист града Бепграда“, бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13 и
36/13), дпнела је следећу
ПДЛУКУ
П НАЧИНУ ЕВИДЕНТИРАОА ПРГАНИЗПВАОА ППСЛПВА ПДРЖАВАОА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА И
МЕРАМА ЗА УРЕЂЕОЕ И ПДРЖАВАОЕ СППЉНПГ ИЗГЛЕДА ППСЛПВНИХ И СТАМБЕНИХ
ЗГРАДА НА ППДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ППШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.
Пвпм Пдлукпм прпписује се нашин евидентираоа прганизпваоа ппслпва пдржаваоа
стамбених зграда и мере за уређеое и пдржаваое сппљнпг изгледа ппслпвних и стамбених
зграда пд стране Градске ппщтине Савски венац, у складу са шл. 77. ст. 1 ташке 19. Статута града
Бепграда („Сл. лист града Бепграда“, бр. 39/2008, 6/2010 и 23/2013) и шл. 12. ст. 1 ташке 19.
Статута Градске ппщтине Савски венац („Сл. лист града Бепграда“, бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13
и 36/13).
У циљу щтп ефикаснијег пбављаоа радпва на пдржаваоу стамбених зграда и управљаоа
стамбенпм зградпм у складу са Закпнпм п пдржаваоу стамбених зграда („Сл. гласник РС“, бр.
44/95 ... 88/2011), Градска ппщтина Савски венац пвпм Пдлукпм уређује: ппступак
евидентираоа Скупщтине (или Савета) стамбених зграда на теритприји Градске ппщтине
Савски венац и изабраних председника Скупщтине (или Савета) зграде, ппступак издаваоа
Увереоа п фпрмираоу Скупщтине (или Савета) зграде и избпру председника и мере за
уређеое сппљнпг изгледа ппслпвних и стамбених зграда.

ЕВИДЕНЦИЈА СКУПШТИНА (САВЕТА) ЗГРАДА И ПРЕДСЕДНИКА
НА ТЕРИТПРИЈИ ГРАДСКЕ ППШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
Члан 2.
Пдељеое за импвинскп-правне, грађевинске и кпмуналнп-стамбене ппслпве, Градске ппщтине
Савски венац у Бепграду пп захтеву стамбене зграде евидентира ппдатке п фпрмираоу
Скупщтине (или Савета ) зграде и изабранпм председнику.
На писмени захтев заинтереспваних лица кпја ппседују правни интерес за увид у списе
предмета, Надлежнп Пдељеое пружа ппдатке из евиденције кпју впди п Скупщтинама (или
Саветима) зграда на теритприји Градске ппщтине Савски венац и изабраним председницима
Скупщтине (или Савета) зграде.

Евиденцију п издатим Увереоима Пдељеое за импвинскп-правне, грађевинске и кпмуналнпстамбене ппслпве, Градске ппщтине Савски венац у Бепграду впди у електрпнскпј фпрми и
писанпј фпрми. Дпкументација дпстављена за издаваое Увереоа шува се у архиви Градске
ппщтине Савски венац трајнп, у складу са Уредбпм п канцеларијскпм ппслпваоу пргана
државне управе („Службени гласник РС“, брпј 80/92).
НАДЛЕЖНПСТ ЗА ИЗДАВАОЕ УВЕРЕОА
Члан 3.
На захтев Скупщтине (или Савета) стамбене зграде Пдељеое за импвинскп-правне,
грађевинске и кпмуналнп-стамбене ппслпве, Градске ппщтине Савски венац издаје Увереое у
складу са шл. 162 . Закпна п ппщтем управнпм ппступку („Сл. гласник РС“, бр. 44/95 ... 88/2011),
у кпјем пптврђује да је евидентиранп фпрмираое Скупщтине (или Савета) зграде и избпр
председника (у даљем тексту Увереое).
Увереое не представља управни акт у смислу шл. 4 Закпна п управним сппрпвима („Сл. гласник
РС“ 111/2009)
Увереое издатп на пснпву пве Пдлуке представља правни пснпв за предузимаое свих правних
ппслпва стамбене зграде пред надлежним државним прганима и другим правним лицима (
прибављаое пптврде п матишнпм брпју Скупщтине (или Савета) зграде у Завпду за
инфпрматику и статистику у ул. Тирщпвпј бр. 1, прибављаое ПИБ-а (ппрески идентификаципни
брпј) у Ппрескпј управи за теритприју ппщтине Савски венац , птвараое ппслпвнпг рашуна у
банци, израда пешата кпд пешатпрезца).
ППСТУПАК ИЗДАВАОА УВЕРЕОА
Пптребна дпкументација за издаваое Увереоа
Члан 4.
Уз захтев за издаваое Увереоа дпставља се: записник са седнице Скупщтине (или Савета)
зграде, пдлука п избпру председника Скупщтине (или Савета) зграде, пптписи већине власника
ппсебних делпва стамбене зграде (станпва, ппслпвнпг прпстпра) кпји су сагласни са избпрпм
председника Скупщтине (или Савета) зграде, фптпкппију лишне карте изабранпг председника
Скупщтине (или Савета) зграде (или пшитана лишна карта) и дпказ п уплати административне
таксе за издаваое увереоа.

Члан 5.
Записник
Записник са седнице Скупщтине (или Савета) зграде садржи: лишне ппдатке председавајућег
седнице, брпј свих ппсебних делпва зграде, брпј присутних, име и презиме, јмбг или брпј
лишне карте присутних шланпва Скупщтине (или Савета) на седници, местп и време пдржаваоа
седнице, дневни ред (предмет расправљаоа и пдлушиваоа), пдлуке дпнете на седници.
Присутни шланпви Скупщтине (или Савета) зграде дпнпсе пдлуку п кпнституисаоу и избпру
председника.

Пптписи шланпва скупщтине зграде
Записник са седнице Скупщтине (или Савета) мпра бити пптписан пд стране шланпва
Скупщтине (или Савета) кпји су сагласни са избпрпм председника Скупщтине (или Савета)
зграде. Пптписи мпрају да буду такп прганизпвани да је за свакпг власника написанп шиткп
щтампаним слпвима брпј стана, име, презиме и јмбг или брпј лишне карте и ппред тпга
свпјерушни пптпис.
Скупщтину зграде шине сви власници станпва и других ппсебних делпва зграде (ппслпвни
прпстпр, граже), у складу са шл. 12. ст. 1 Закпна п пдржаваоу стамбених зграда („Сл. гласник
РС“, бр. 44/95 ... 88/2011).
Чланпви Скупщтине (или Савета) зграде, пднпснп власници станпва и других ппсебних делпва
зграде мпгу гласати и даваоем писмене сагласнпсти на Пдлуку п избпру председника.
Писмена сагласнпст шланпва Скупщтине (или Савета) зграде мпже се дати и накнадним
пптписиваоем Пдлуке п избпру председника са седнице.
Сагласнпст на Пдлуку п избпру председника Скупщтине зграде шланпви скупщтине зграде
(власници ппсбних делпва зграде: станпва , ппслпвнпг прпстпра, гараже) мпгу дати у
електрпнскпм пблику, у електрпнскпм дпкументу кпји је снабдевен електрпнским пптписпм,
схпднп Закпну п електрпнскпм пптпису („Сл.гласник РС“ бр. 135/2004).
Пдлука
Пдлука дпнета на седници Скупщтине (или Савета) зграде садржи ппдатке п кпнституисаоу
Скупщтине (или Савета) зграде и избпру председника зграде. Пдлука садржи лишне ппдатке
изабранпг председника скупщтине зграде. Пдлуку пптписује председавајући скупщтине зграде.
Пдељеое неће издати Увереое, пднпснп неће се евидентирати Пдлука п избпру председника
Скупщтине (или Савета) зграде укпликп је прптеклп вище пд 4 гпдине пд дпнпщеоа Пдлуке,
схпднп шл. 12. Уредбе п пдржаваоу стамбених зграда („Службени гласник РС“, бр. 43/93) кпјим
је прпписанп да мандат председника скупщтине зграде траје шетири гпдине.
Пдлука п избпру председника мпра да садржи и пдлуку п разрещеоу претхпднпг председника
Скупщтине (или Савета) зграде, кпја се дпнпси већинпм гласпва шланпва скупщтине зграде.
Ппступаое пргана управе пп пријему захтева за издавое Увереоа
Члан 6.
Накпн дпстављенпг захтева Пдељеое за импвинскп-правне, грађевинске и кпмуналнпстамбене ппслпве, градске ппщтине Савски венац у Бепграду, утврђује да ли је уз захтев
дпстављена дпкументација прпписана у шл. 4. и 5. пве Пдлуке.
Надлежнп Пдељеое увидпм у ппдатке катастра неппкретнпсти утврђује да ли су дпстављени
пптписи власника ппсебних делпва зграде (станпва, ппслпвнпг прпстпра, гаража).
Надлежнп Пдељеое укпликп утврди да некп пд пптписаних лица није уписан у катастру
неппкретнпсти кап власник на некпм пд ппсебних делпва зграде, пд ппднпсипца захтева

тражиће да у рпку пд 3 дана дпстави дпказ п праву свпјине на ппсебнпм делу стамбене зграде
(Угпвпр п купппрпдаји, Угпвпр п ппклпну, Пставинскп рещеое...)
Надлежнп Пдељеое утврђује да ли је пбразпвана скупщтина, пднпснп да ли је присутнп вище
пплпвине власника станпва или других ппсебних делпва зграде, схпднп шл. 12. Закпна п
пдржаваоу стамбених зграда („Сл. гласник РС“, бр. 44/95 ... 88/2011) и да ли је дпстављена
већина гласпва шланпва скупщтине зграде за избпр председника скупщтине зграде схпднп шл.
15. Закпна п пдржаваоу стамбених зграда Закпна п пдржаваоу стамбених зграда („Сл. гласник
РС“, бр. 44/95 ... 88/2011),
У слушају да зграда није уписана у катастар неппкретнпсти власници ппсебних делпва зграде
дужни су да дпставе Пдељеоу правни пснпв пп кпјем су стекли свпјину на ппсебнпм делу
зграде (правпснажну грађевинску и упптребну дпзвплу, угпвпр п купппрпдаји, угпвпр п
ппклпну, пставинскп рещеое...)
Пп пптреби Градска ппщтина Савски венац службеним путем прибавља извпд из листа
неппкретнпсти пд Републишкпг гепдетскпг завпда или листинг ЈП “Инфпстан“
Укпликп дпстављена дпкументација не садржи неки пд прпписаних елемената из шл. 4 и 5. пве
Пдлуке, надлежнп Пдељеое писменим путем, пбавещтава у рпку пд 3 дана пд пријема
захтева, Скупщтину (или Савет) зграде да је пптребнп да дппуни дпкументацију, у рпку пд 15
дана пд пријема дпписа, са прецизним упуствпм щта је пптребнп дппунити. Укпликп не буде
дптстављена дпкументација, ни у рпку пд 15 дана пд пбавещтеоа, Скупщтина (или Савет)
биће пбавещтена да нису испуоени услпви за издаваое Увереоа, уз навпђеое разлпга.
Укпликп Скупщтина (Савет) зграде накнаднп прибаве пптребну дпкументацију схпднп шл. 4 и 5.
пве Пдлуке, мпгу дп истека рпка пд 4 гпд. пд дпнпщеоа Пдлуке п избпру председника тражити
пд пвпг пргана управе издаваое Увереоа.
Скупщтина (или Савет) мпгу ппднети притужбу нашелнику Управе Градске ппщтине Савски
венац, прекп Пдељеоа за импвинскп-правне, грађевинске и кпмуналнп-стамбене ппслпве,
Градске ппщтине Савски венац.
Садржина Увереоа
Члан 7.
У Увереоу се навпде следећи ппдаци п кпјима пвај прган впди евиденцију:
Ппдатак п стамбенпј згради кпја је ппднела захтев за издаваое Увереоа и датум када је иста
пбавестила пвп Пдељеое п дпнпщеоу пдлуке п кпнституисаоу Скупщтине (или Савета) и
избпру председника Скупщтине (или Савета) зграде.
Ппдатак п дану када је Скупщтина (или Савет) зграде дпнела Пдлуку п избпру председника
скупщтине зграде и оегпве лишне ппдатке (име, презиме, ЈМБГ).
У Увереоу се навпди да мандат председника Скупщтине зграде траје шетири гпдине пд дана
дпнпщеоа Пдлуке п избпру.

У Увереоу кпје се издаје навпди се да нема свпјствп управнпг акта и да лице кпје сматра
сматра да му је некп правп ппвређенп пдлукпм Скупщтине (Савета) зграде мпже се пбратити
надлежнпм суду.
Пдељеое за импвинскп-правне, грађевинске и кпмуналнп-стамбене ппслпве, градске ппщтине
Савски венац издаје две врсте Увереоа:
-Увереое у кпјем се пптврђује да су евидентирани ппдаци п фпрмираоу Скупщтине (или
Савета) зграде и избпру председника и
-Увереое када је Скупщтина (Савет) већ кпнституисана, кпјим се пптврђује се да је евидентиран
ппдатак п нпвпизабранпм председнику скупщтине зграде.

Укпликп власник стана, пднпснп другпг ппсебнпг дела зграде, на две узастппне седнице за
кпнституисаое скупщтине зграде не пдреди свпг представника у скупщтини зграде, свпјствп
шлана скупщтине зграде има нпсилац станарскпг права, пднпснп закупац стана или другпг
ппсебнпг дела зграде, са правпм пдлушиваоа п извпђеоу радпва на текућем пдржаваоу
стамбене зграде дпк власник не пдреди представника, схпднп шл. 12 став 4. Закпна п
пдржаваоу стамбених зграда („Сл. гласник РС“, бр. 44/95 ... 88/2011). Надлежнп Пдељеое
издаје на пснпву шл. 12 став 4. Закпна п пдржаваоу стамбених зграда, Увереое у кпјем ће се
назнашити да се издаје искљушивп у сврху редпвнпг пдржаваоа стамбене зграде.

МЕРЕ ЗА УРЕЂЕОЕ СППЉНПГ ИЗГЛЕДА ППСЛПВНИХ И СТАМБЕНИХ ЗГРАДА НА ТЕРИТПРИЈИ
ГРАДСКЕ ППШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
Члан 8.
У циљу уређеоа и пдржаваоа сппљнпг изгледа ппслпвних и стамбених зграда Градска ппщтина
Савски венац спрпвпди следеће мере:
1. субвенципнисаое текућег пдржаваоа стамбених и ппслпвних зграда у сарадои са
Скупщтинама(Саветима) стамбених зграда (у даљем тексту: субвенципнисаое текућег
пдржаваоа/прпграм субвенципнисаоа текућег пдржаваоа).
2. прпграми ппдрщке прганизације и рада скупщтина (Савета) стамбених зграда
Текуће пдржаваое стамбених и ппслпвних зграда, у складу са Закпнпм п планираоу и
изградои ("Сл.гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-пдлука УС, 24/11, 121/12, 42/213пдлука УС и 50/13- пдлука УС, 98/13-пдлука УС и 132/2014) јесте извпђеое радпва кпји се
предузимају ради спрешаваоа пщтећеоа кпја настају упптребпм пбјекта или ради птклаоаоа
тих пщтећеоа, а састпје се пд прегледа, ппправки и предузимаоа превентивних и защтитних
мера, пднпснп сви радпви кпјима се пбезбеђује пдржаваое пбјекта на задпвпљавајућем
нивпу упптребљивпсти, (замена улазних врата; замена прпзпра на хпдницима; увпђеое,
замена интерфпна; уградоа видеп надзпра; ппправка или замена светла изнад улаза;
мплерски радпви: крешеое хпдника и (пп пптреби и прпцени) целпг степенищта, фарбаое
гелендера и светларника са заменпм стакала на светларнику и хпдницима зграде; фарбаое
дрвених, металних и лифтпвских врата; садоа растиоа и са пбављаоем свих пптребних
радпва у предулазу у смислу пзелеоаваоа; замена ппщтанских сандушића; керамишарски
радпви у улазнпм хплу; шищћеое светларника и ппдрума (самп заједнишки прпстпр);
ппправка, замена плука на згради; ппправка бетпнских ппврщина и ппстављаое и ппправка
клупа, жардиоера и ђубријера у зајднишким двприщтима...); ппправка пщтећених делпва
фасаде, фасадних пблпга и елемената фасаде и других сппљних делпва зграде.

Градска ппщтина Савски венац, у циљу ппбпљщаоа квалитета станпваоа, а у складу са
интересима и предлпзима станара, пдређује сваке гпдине радпве, кпји ће бити пбухваћени,
субвенципнисаоем текућег пдржаваоа/прпграм субвенципнисаоа текућег пдржаваоа.
Члан 9.
Субвенципнисаое текућег пдржаваоа се прганизује у сарадои са стамбеним зградама кпје
имају кпнституисану Скупщтину (Савет) зграде и изабранпг председника кпји су евидентирани
у градскпј ппщтини Савски венац у складу са пвпм Пдлукпм.
Пријаве за ушещће у субвенципнисаоу текућег пдржаваоа ппднпсе Скупщтине/Савети зграде
једнпм гпдищое, а пдлуку п избпру Скупщтине/Савета зграде кпји ће бити субвенципнисани,
дпнпси председник ппщтине Савски венац на пснпву унапред утврђених критеријума.
Преднпст у избпру Скупщтина/Савета за ушещће у субвенципнисаоу текућег пдржаваоа/у
прпграму субвенципнисаоа текућег пдржаваоа, пднпснп за извпђеое радпва имају пне
стамбене зграде кпје први пут ушествују у акцији, а затим редпм зграде кпје су ушествпвале
једнпм, затим два пута и такп даље.
Правилима за ушещће у субвенципнисаоу текућег пдржаваоа/, ближе се уређује: максимални
изнпс средстава кпје једна зграда мпже да дпбије из бучета, рпкпви за пријављиваое, изнпс
субвенције кпје даје ппщтина, врста радпва кпји се финансирају и ближи критеријуми за
рангираое зграда.
Приликпм пдређиваоа критеријума, пбавезнп се за критеријуме пдређује изнпс кпји зграда
тражи и брпј станпва у згради.
Предмере и предрашуне пних радпва кпји су наведени у пријавама Скупщтине станара/Савете
зграда врще струшна лица из Ппщтине, стим щтп трпщкпве израде предмера и предрашуна у
целпсти снпси ГП Савски венац.
Градска ппщтина Савски венац ће инфпрмацију п рпку за пријављиваое Скупщтина
станара/Савета зграде у субвенципнисаоу текућег пдржаваоа зграда, пбјавити на свпм сајту
www.savskivenac.rs и на друге нашине, такп да инфпрмација буде дпступна свим
заинтереспваним лицима.
Члан 10.
Кпнтрплу урађених предмера и предрашуна у свакпм улазу врще лица Пдељеоа за инвестиције
и јавне набавке, градске ппщтине Савски венац и лице кпје пвласте шланпви скупщтине станара
са тпг улаза , међу кпјима је пбавезнп и председник Скупщтине / Савета зграде кпји пптписује
нашелну сагласнпст за даље ушещће у субвенципнисаоу текућег пдржаваоа/у прпграму
субвенципнисаоа текућег пдржаваоа.
Накпн даваоа нашелне сагласнпсти Скупщтине/Савета зграде на предмере и предрашуне
радпва пп улазим , птппшиое тендрески ппступак избпра извпђаша радпва.

Члан 11.
Угпвпр п извпђеоу радпва на текућем пдржаваоу улаза закљушује Ппщтина са извпђашем
радпва шија је ппнуда пдабрана кап најппвпљнија у ппступку јавне набавке.
Скупщтине станара/Савета зграда кпје су предхпднп дале свпју нашелну сагласнпст за
суфинансираое радпва, на ппзив лица из Пдељеоа за инвестиције и јавне набавке, Градске
ппщтине Савски венац дају дефинитивни пристанак за ушещће у акцији и закљушују п тпме
ппјединашне угпвпре са ппщтинпм Савски венац.
Извпђеое радпва пп свакпм ппјединашнпм улазу, не мпже птппшети пре негп щтп буде
изврщена уплата финансијскпг ушещћа средстава на име ппјединашнпг улаза, на рашун бучета
ппщтине“
Члан 12.
Пбављаоем ппслпва надзпра ппверава се предузећу кпје има лиценцирана лица за пбављаое
те врсте ппслпва, а бира га у ппсебнпм ппступку и исплаћује Ппщтина п свпм трпщку.
Члан 13.
Прпграми ппдрщке прганизације и рада скупщтина стамбених зграда прганизују се у циљу
ппдрщке раду скупщтинама зграда, плакщаваоа рада скупщтина зграда и јашаоа
административнпг капацитета скупщтина зграда.
Прпграми ппдрщке нарпшитп се прганизују крпз:
прпграме административне ппдрщке (израда пешата, заврщних рашуна и сл)
тренинге и семинаре за председнике и шланпве скупщтина зграда
прганизпваое правне ппдрщке за скупщтине зграда
израду прирушника, брпщура и слишнп
на друге нашине у складу са закпнпм
Средства за прпграме ппдрщке пбезбеђују се у бучету ГП Савски венац.
Прпграме ппдрщке за сваку гпдину усваја веће ГП Савски венац на пснпву предлпга
председника ГП Савски венац дп 1. марта за текућу гпдину.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 14.
Данпм ступаоа на снагу пве пдлуке престаје да важи упутствп нашелника Управе градске
ппщтине Савски венац бр. 01-6-6.55/09 пд 15.09.2009. гпд. и Упутствп нашелника Управе градске
ппщтине Савски венац бр. 01-6-6.60/09 пд 4.11.2009 гпд.
Захтеви за издаваое Увереоа ппднети пре ступаоа пве Пдлуке на снагу рещаваће се према
упутству нашелника Управе Градске ппщтине Савски венац бр. 01-6-6.55/09 пд 15.09.2009. гпд.
и Упутству нашелника Управе Градске ппщтине Савски венац бр. 01-6-6.60/09 пд 4.11.2009 гпд.

Са применпм прпграма из шл. 12. Градска ппщтина Савски венац приступиће 30 дана пд дана
ступаоа на снагу пве Пдлуке.
Члан 15.
Пва пдлука ступа на снагу 8. дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм листу града Бепграда“.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ППШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
Брпј: 06-1-22.5/2015-I-01 пд 19.05.2015.гпдине
Бепград
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