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Шабац
На основу чл. 134. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС бр.
72/09,81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС,
98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл. 18. ст. 1. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем (Службени гласник РС бр. 113/15, 96/16 и 120/17),
Одсек за спровођење обједињене процедуре одељења за урбанизам градске управе града
Шапца решавајући по захтеву Јавног предузећа “Инфраструктура Шабац”, са седиштем у
Шапцу, ул. Карађорђева бр. 27, за издавање грађевинске дозволе за изградњу коловоза у улици
Нова 5 у Шапцу на кат. парцелама 320/3 и 320/43 КО Шабац, доноси
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-14284-CPI-4/2018 за издавање грађевинске
дозволе за изградњу коловоза у улици Нова 5 у Шапцу на кат. парцели бр. 320/3 и 320/43 КО
Шабац, који је поднет овом органу 14.02.2018. године од стране Јавног предузећа
“Инфраструктура Шабац”, Шабац, због неиспуњења формалних услова.
Образложење
Јавно предузеће “Инфраструктура Шабац”, са седиштем у Шапцу, ул. Карађорђева
бр. 27, поднело је овом органу дана 14.02.2018. године електронским путем захтев за издавање
грађевинске дозволе за извођење радова из диспозитива овог закључка, а преко овлашћеног
лица Радосављевић Владимира. Уз захтев је приложена следећа документација: овлашћење
дато Радосављевић Владимиру од стране директора ЈП “Инфраструктура Шабац”, у pdf
формату електронски потписано; извод из пројекта и пројекат за грађевинску дозволу (главна
свеска и пројекат саобраћајнице) који су урађени од стране Драгослав Ћирић пр Пројектни
биро “Град пут”, Лозница, главни пројектант је дипл. грађ. инж. Драгослав Ћирић, бр. лиценце
315 Ј479 10 ИКС, у pdf формату електронски потписано и у dwf формату; катастарскотопографски план који је урађен од стране ЈУП “План”, Шабац, у pdf формату електронски
потписан и у dwf формату и докази о извршеној уплати накнаде за централну евиденцију у
износу од 5000 динара.
Чланом 135. ст. 1. Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13одлука УС, 132/14 и 145/14) прописано је да се грађевинска дозвола издаје инвеститору који уз
захтев за издавање грађевинске дозволе достави пројекат за грађевинску дозволу, има
одговарајуће право на земљишту или објекту и који је доставио доказе прописане
подзаконским актом којим се ближе уређује садржина и начин издавања грађевинске дозволе и
платио одговарајуће административне таксе. Чланом 18. ст. 1. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем (Службени гласник РС бр. 113/15,
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96/16 и 120/17) прописано је да ако нису испуњени формални услови за даље поступање по
захтеву прописани чланом 17. овог правилника, надлежни орган захтев одбацује закључком, у
року од пет радних дана од дана подношења захтева, уз навођење свих недостатака.
Увидом у поднети захтев и приложену документацију од стране стручног лица овог
органа архитектонске струке утврђени су следећи недостаци:
-У захтеву и поднетој пројектној документацији, у поступку прибављања грађевинске
дозволе за наведене радове, потребно је навести и пројектном документацијом приказати само
планирану фазу изградње, с обзиром да се у ул. Нова 5 планира фазна изградња коловоза.
-Уз поднети захтев није приложен доказ о плаћеној накнади за промену намене
земљишта из пољопривредног у грађевинско земљиште, како је прописано чл. 16. ст. 3. тач. 9.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре елеткронским путем (Службени
гласник РС бр. 113/15, 96/16 и 120/17), а у евиденцији катастра непокретности на кат. парцели
320/43 КО Шабац постоји уписана забележба обавезе плаћања накнаде за промену намене
пољопривредног земљишта.
Имајући у виду наведене недостатке, овај орган је у складу са својим овлашћењима из
чл. 18. ст. 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(Службени гласник РС бр. 113/15, 96/16 и 120/17), донео одлуку као у диспозитиву овог
закључка.
Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније
30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе нов
усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз
захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу и накнаду. Усаглашени
захтев се такође подноси електронским путем преко централног информационог система
Агенције за привредне регистре и то као захтев за издавање грађевинске дозволе на основу
усаглашеног захтева.
Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног
захтева, без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног
плаћања административне таксе односно накнаде.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог закључка може се изјавити приговор
градском већу града Шапца у року од 3 дана од дана достављања истог, а преко овог органа.
Обрадиле
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