
Република Србија
ГРАД ШАБАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам
Одсек за спровођење обједињене процедуре
Број: ROP-SAB-30043-ISAW-2/2020
Заводни број: 353-4-451/2020-11
Дана: 11.12.2020. године
Карађорђева ул.бр. 27
Ш А Б А Ц

На основу чл. 145. ст. 1. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 
81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука 
УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон и 9/2020) и чл. 
28. ст. 5. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. 
гласник РС“, бр. 68/2019), Одсек за спровођење обједињене процедуре одељења за урбанизам 
градске  управе  града  Шапца  решавајући  по  захтеву  Милинковић  Даринке  из  Шапца,  ул. 
Стевана Дечанског бр. 26, чији је пуномоћник дипл. маш. инж. Рувидић Милан бр. лиценце 330 
8621 04 ИКС, за издавање решења којим се одобрава извођење радова на уградњи унутрашњих 
гасних инсталација у  два стамбена  објекта на кат. парцели бр. 8922 КО Шабац, у Шапцу,  ул.  
Стевана Дечанског бр. 26,     доноси:
    

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-30043-ISAW-2/2020 за издавање решења којим се 
одобрава извођење радова на уградњи унутрашњих гасних инсталација у  два стамбена  објекта 
на кат.  парцели бр. 8922 КО Шабац, у Шапцу,   ул.  Стевана Дечанског бр. 26, поднет овом 
органу 03.12.2020. године од стране Милинковић Даринке из Шапца, ул. Стевана Дечанског 
бр. 26, преко пуномоћника дипл. маш. инж. Рувидић Милан бр. лиценце 330 8621 04 ИКС.

О б р а з л о ж е њ е

Милинковић  Даринка  из  Шапца,  ул.  Стевана  Дечанског  бр.  26, поднела  је  дана 
03.12.2020. године овом органу ахтев за издавање решења за извођење радова из диспозитива 
овог решења, а преко пуномоћника дипл. маш. инж. Рувидић Милана бр. лиценце 330 8621 04 
ИКС.  Уз захтев поднет  преко централног информационог система Агенције за привредне 
регистре  приложена  је  техничка  документација  у  dwg  формату  и  следећи  прилози  у  pdf 
формату потписани квалификованим електронским потписима:

-пуномоћје   оверено  код  јавног  бележника   под  бројем   УОП-I:  3605-2020  дана 
04.09.2020. године;

-идејни  пројекат   урађен  од  Агенције  за  машински  инжењеринг  “М.инг”,  главни 
пројектант је дипл. маш. инж. Рувидић Милан бр. лиценце 330 8621 04 ИКС;

-катастарско-топографски план кат.парц. бр. 8922 од септембра 2020.године урађен од 
“Инвест-пројект” д.о.о. Шабац;

-решење о озакоњењу бр. 351-2-5638/17-11 од 23.09.2020.године;
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 -докази о уплатама републичке админситративне таксе у износима од 320,00 динара, 
470,00 динара и накнада за ЦЕОП у износу од 2.000,00 динара.

Чланом  145.  ст.  1.  Закона  о  планирању  и  изградњи  прописано  је  да  по  захтеву 
инвеститора за изградњу појединих врста објеката, односно извођење одређених радова који се 
ближе одређују  прописом из  члана  201.  став  7.  тачка  13а)  овог  закона,  орган надлежан за 
издавање грађевинске дозволе издаје решење о одобрењу за извођење радова.

Чланом  145.  ст.  2.  Закона  о  планирању  и  изградњи  прописано  је  да  се  решење  о 
одобрењу за извођења радова издаје се инвеститору који има одговарајуће право на земљишту 
или  објекту  и  који  је  доставио  потребну  техничку  документацију,  доказе  о  уплати 
одговарајућих такси и накнада и друге доказе у складу са прописом којим се ближе уређује  
поступак спровођења обједињене процедуре.

Чланом  28. ст.  3.  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре 
електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 68/2019) прописано је да надлежни орган утврђује 
постојање одговарајућег права на земљишту, односно објекту, сходном применом одредби које 
се односе на прибављање листа непокретности у поступку издавања грађевинске дозволе из 
члана 19. овог правилника. Чланом 29. ст. 5. наведеног правилника прописано је да ако нису 
испуњени услови из ст. 1-3. овог члана, надлежни орган захтев одбацује решењем у року од 5 
радних дана од дана подношења захтева.

Поступајући  по  захтеву  за  издавање  решења   овај  орган  је  најпре  утврдио  да  су 
испуњени  формални  услови  из  чл.  28.  ст.  1.  и  2.   Правилника  о  поступку  спровођења 
обједињене процедуре (Службени гласник РС бр. 68/19). Након тога, овај орган је, у складу са 
ст. 3 истог члана и чланом 19. ст. 1. истог правилника, по службеној дужности од РГЗ-Службе 
за катастар непокретности Шабац прибавио  лист непокретности бр. 4084 К.О. Шабац дана 
10.12.2020.године. Увидом у прибављени лист непокретности утврђено је да је Милинковић 
Даринка  на објекту бр. 1 породичној стамбеној згради уписана са правом својине. На објекту 
бр. 2 помоћној згради у В1 листу - део подаци о зградама и другим грађевинским објектима и 
носиоцима права на њима     уписана  је са врстом права држалац - облик својине приватна, са 
теретом објекат изграђен без грађевинске дозволе. Поред тога објекат бр. 2  у који је планинара 
уградња гасних инсталација  не одговара по намени  и површини  објекту  из  приложеног 
идејног пројекта.  У  идејном пројекту објекат је стамбени површине 74,00m2,  а  у препису 
листа  непокретности  помоћни површине  71,00m2. Стога  је  потребно  да  се,  пре  подношења 
усаглашеног захтева за издавање решења о одобрењу извођења радова, у евиденцији катастра 
непокретности  спроведе  решење  о  озакоњењу  предметог   објеката  и  изврши  упис  права 
својине на предметном објекту у корист инвеститора. Ово из разлога што се извођење радова 
може одобрити инвеститору који је власник,  а не држалац, објекта.  Напомињемо да је овај 
орган по службеној дужности 24.11.2020. године послао РГЗ-СКН Шабац решење о озакоњењу 
бр. 351-2-5638/17-11 од 23.09.2020. године ради спровођења.

 Имајући у виду напред наведено овај орган је у оквиру овлашћења из чл. 8ђ Закона о 
планирању  и  изградњи  и  чл.  28.  ст.  5.  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене 
процедуре  електронским  путем  („Сл.  гласник  РС“,  бр.  68/2019),  донео  одлуку  као  у 
диспозитиву овог решења. С обзиром да су истим идејним пројектом обухваћена два објекта од 
којих за један нису испуњени услови за издавање решења о одобрењу извођења радова и да  је 
идејни пројекат  саставни део решења  о одобрењу није могуће  усвојити  ни део захтева  за 
стамбени објекат.

Ако подносилац захтева у року 30 дана од дана објављивања овог решења 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 решења о одобрењу извођења радова на основу усаглашеног захтева.
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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.  Изузетно,  ако надлежни орган у решењу 
којим је одбацио захтев није навео све недостатке, односно разлоге за одбацивање тог захтева, 
а  усаглашени захтев  одбаци из разлога који нису наведени у решењу у складу са којим је 
усаглашавање извршено, подносилац захтева има право на поновно усаглашавање захтева, без 
поновног достављања већ поднете документације и без поновног плаћања административне 
таксе и накнаде.

Поука о правном средству: Против овог решења може се изјавити приговор градском 
већу града Шапца у року од 3 дана од дана пријема истог, преко овог органа, електронским 
путем кроз централни информациони систем Агенције за привредне регистре.

О б р а д и л и                                                                                                НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
маст.инж.арх. Никола Косијер           дипл.простор.план. Јасмина Стевановић
дипл.прав. Биљана Вудраг

Доставити:
-пуномоћнику,
-архиви.
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