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  Б е о г р а д

У ИМЕ НАРОДА

             Управни суд, у већу састављеном од судија Невене Милојчић, председника 

већа, Стева Ђурановића и Мирјане Аранђеловић, чланова већа, са саветником суда Миром 

Стевић Капус, као записничарем, одлучујући у управном спору по тужби Републике Србије, 

коју заступа Републички јавни правобранилац, против Дирекције за реституцију Републике 

Србије, ради поништаја решења број ... године, уз учешће заинтересованог лица СПЦОВ, у 

предмету враћања имовине,  у нејавној седници већа одржаној дана 05.05.2011. године, донео 

је

П Р Е С У Д У

Тужба СЕ ОДБИЈА.

О б р а з л о ж е њ е

Оспореним решењем тачком 1.  диспозитива усвојен је  захтев,  враћа се 

имовина   и  утврђује  право   својине   СПЦОВ,  ЦНС у  В–  Б,   АБ-К,   на 

национализованом  земљишту и то на: катастарској парцели број ... у површини од ... а, 

... м2, уписаној у земљишној књизи – ЗКУЛ број ... КО В, као земљиште у државној 

својини, земљишно-књижног корисника СПЦОВ ХСН и катастарској парцели број .... у 

површини од ...  ха,  ...,  ...  м2, ЗКУЛ број ... КО В, као  земљиште у државној  својини, 
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земљишно-књижног корисника СПЦОВ ХСН. Тачком 2. диспозитива обавезује се Република 

Србија да СПЦОВ, ЦСН У В–Б, пренесе у својину и истој преда у државину, непокретности 

из тачке 1 диспозитива, у року од 30 дана од дана извршности овог решења, а тачком 3. 

диспозитива налаже се органу надлежном за упис права на непокретностима, да изврши упис 

права својине у корист СПЦОВ, СПЦСН у В–Б, на непокретностима из тачке 1. диспозитива 

овог решења,  у јавне књиге у којима се врши упис права на непокретностима.  Тачком 4. 

диспозитива  одређено  је  да  на  основу  овог  решења,  орган  надлежан  за  упис  права  на 

непокретностима изврши брисање свих хипотекарних терета забележених у било чију корист 

на непокретностима из тачке 1 диспозитива овог решења.  

Тужбом поднетом Врховном суду Србије дана 08.09.2009. године, која је код тог 

суда заведена под У 6408/09, тужилац је оспорио правилност и законитост решења туженог 

органа  због  погрешно и неправилно утврђеног  чињеничног  стања и  неправилне  примене 

материјалног права. Не спори да СГБ а није донела Одлуку о одређивању јавног грађевинског 

земљишта за територију ГО П, али истиче да се према извештају Секретаријата за урбанизам 

и грађевинске послове ГУГ Б према Генералном плану Б до ... године кат.парцеле број ...  и ..., 

налазе у површинама за јавне службе, јавне објекте и комплексе, а делом и у јавним зеленим 

површинама. Са наведених разлога сматра да тужени орган није поступио у складу са чланом 

70. Закона о планирању и изградњи и чланом 11. Закона о враћању (реституцији) имовине 

црквама и верским заједницама.  Предлаже да суд тужбу уважи и  оспорено решење поништи.

У детаљно датом одговору на тужбу, тужени орган остао је у свему код разлога 

из образложења оспореног решења и предложио је да суд тужбу одбије, као неосновану.

Заинтересовано  лице  у  одговору  на  тужбу  сматра  да  је  оспорено  решење 

правилно и законито, те предлаже да суд тужбу одбије, као неосновану.

Управном суду су дана 01.01.2010. године на основу члана 89.  и 90.  став 1. 

Закона о уређењу судова (''Службени гласник РС'', бр. 116/08 и 104/09) уступљени нерешени 

предмети  Врховног  суда  Србије  и  окружних судова,  у  којима  до  31.12.2009.  године  није 

донета коначна одлука, а за које је, сагласно члану 29. став 1. истог закона надлежан Управни 

суд. 
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Решавајући  овај  управни  спор,  на  основу  чињеница  које  су  утврђене  у 

управном  поступку  у  смислу  одредбе  члана  38.  став  1.  Закона  о  управним  споровима 

(''Службени лист СРЈ'',  бр.46/96)  и испитујући законитост оспореног  решења у складу са 

чланом 39. став 1. истог закона, а који се примењује на основу одредбе члана 77. став 1. 

Закона о управним споровима (''Службени гласник РС'', бр. 111/09), Управни суд је оценом 

навода тужбе, одговора на исту и списа предмета ове управне ствари, нашао да тужба није 

основана.

Ово  са  разлога  што  из  списа  предмета  и  образложења  оспореног  решења 

произилази да је тужени орган у поступку, који је претходио доношењу оспореног решења 

одлучујући  о  захтеву  заинтересованог  лица  од  ...  године  за  враћање  одузете  непокретне 

имовине утврдио да су у конкретном случају испуњени услови за враћање кат.парцела број ... 

и  ...  заинтересованом  лицу  у  натуралном  облику,  сагласно  одредбама  Закона  о  враћању 

(рестутицији) имовине црквама и верским заједницама. Наиме, тужени орган је утврдио да је 

заинтересовано лице као подносилац захтева ранији сопственик кат.парцеле броје ... која је 

национализована  дана  ...  године,  као  даном  ступања  на  снагу  Закона  о  национализацији 

најамних зграда и грађевинског земљишта и кат.парцеле ...  КО  В која је национализована 

даном ... године као даном ступања на снагу Одлуке НОГБ о проширењу ужег грађевинског 

региона на ужем подручју  ГБ. Даље је утврдио да су према изводу из земљишне књиге – 

ЗКУЛ  број  ....  КОВ,  обе  катастарске  парцеле  у  државној  својини,  земљишно-књижног 

корисника црквене општине ХСН у В, а из уверења Службе за катастар непокретности Б 

утврђено је да су кат.парцеле број ..., ... и ... у КО В снимљене ревизијом премера  број  ... 

године и уписане у поседовни лист број ... у коме се као корисник од ... године, без промена 

до  данас,  води  ЦСН  у  В.  На  усменој  расправи  одржаној  дана  ....  године,  пуномоћник 

заинтересованог лица изјавио је да остаје при захтеву за враћање тражених непокретности, те 

да је СПЦОВ – ЦСН у поседу предметних парцела а да се тужилац у поднеску од ... године 

изјаснио да се не противи предлогу за враћање земљишта у својину подносиоцу захтева, 

уколико  се  исто  не  налази  у  режиму  јавног  грађевинског  земљишта,  и  предложио 

прибављање извештаја надлежног Секретаријата за урбанизам. Из приложеног обавештења 

Градског Секретаријата за имовинско-правне послове и грађевинску инспекцију – Сектора за 

грађевинско земљиште од ... године, првостепени орган је утврдио да СГБ није донела одлуку 

о одређивању јавног грађевинског земљишта за територију ГО П, у смислу члана 70. став 1. 

Закона о планирању и изградњи и члана 47. Закона о изменама и допунама истог закона.  
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Такође је из извештаја Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове ГУГ Б од ... године 

утврдио да се према Генералном плану Б до .... године (''Службени лист града Београда'', бр. 

27/03 и 25/05) кат.парцеле број ... и ... налазе у површинама за јавне службе, јавне објекте и 

комплексе,  а  делом  у  јавним  зеленим  површинама,  да  се  кат.парцела  број  ...  налази  у 

површинама за становање и стамбено ткиво – остало грађевинско земљиште, а кат.парцела 

број ... спада у планирано остало грађевинско земљиште ван грађевинског реона. На основу 

наведеног а имајући у виду да  СГБ није донела Одлуку о одређивању јавног грађевинског 

земљишта за територију ОП, као и да ОП није донела решење о изузимању кат.парцеле ... из 

поседа корисника уз накнаду, то се по налажењу првостепеног органа кат.парцела број ... не 

може сматрати јавним грађевинским земљиштем. Са напред изнетих разлога тужени орган је 

на основу члана 7., 9., 22. и 29. Закона о враћању (реституцији) имовине црквама и верским 

заједницама  (''Службени  гласник  РС'',  бр.  46/96)  одлучио  као  у  диспозитиву  оспореног 

решења. 

Код  оваквог  чињеничног  стања,  а  имајући  у  виду  да  се  Републичко  јавно 

правобранилаштво  у  својству законског  заступника  Републике  Србије  изјаснило  да  се  не 

противи повраћају у  натуралном облику предметних катастарских парцела те да  СГБ није 

донела Одлуку о одређивању јавног грађевинског земљишта за територију ОП, као и да ОП 

није донела решење о изузимању кат. парцеле ... из поседа корисника уз накнаду због чега се 

иста не може сматрати јавним грађевинским земљиштем, по налажењу овог суда, правилно је 

поступио тужени орган, када је утврдио да не постоје сметње за враћање имовине, ближе 

описане диспозитивом оспореног решења и за своју одлуку дао довољно јасне разлоге које у 

свему као правилне и законите прихвата и овај суд. 

 

Суд је ценио и остале наводе поднете тужбе, али налази да су без утицаја на 

другачију одлуку суда у овој правној ствари, јер су исти цењени од стране туженог органа у 

поступку доношења оспореног решења, због чега разлоге туженог органа изнете у оспореном 

решењу као правилне и потпуне прихвата и овај суд у целости.

Са  изнетог,  Управни  суд  је,  применом  одредбе  члана  41.  став  2.  Закона  о 

управним споровима (''Службени лист СРЈ'', бр. 46/96), који се примењује на основу одредбе 

члана 77. став 1. Закона о управним споровима (''Службени гласник РС'', бр. 111/09), одлучио 
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као  диспозитиву пресуде.

 ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ 
дана 05.05.2011. године, 23 У 11503/10 (2009)

Записничар                                                                                        Председник већа-судија
Мира Стевић-Капус, с.р.                                                                 Невена Милојчић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице

Дејан Ђурић

АМ-2011


