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Ш а б а ц

На  основу  чл.  134.  ст.  2.  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.  18. ст.  1.  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  усаглашном 
захтеву  инвеститора “АУТОЦЕНТАР ПЕТРОВИЋ”, ДОО са седиштем у Шапцу,  Обилазни 
пут 34, матични бр. 06139663, чији је пуномоћник “Инвест пројект”, ДОО Шабац, за издавање 
грађевинске  дозволе за реконструкцију  и  доградњу  стамбено-пословног  објекта  на  кат. 
парцели бр. 2655/1 КО Шабац, у Шапцу, Ул. кнеза Милоша бр. 1, доноси 
    

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБАЦУЈЕ  СЕ захтев  бр.  ROP-SAB-18354-CPIН-5/2021  за  издавање  грађевинске 
дозволе за реконструкцију и доградњу стамбено-пословног објекта на кат. парцели бр. 2655/1 
КО Шабац, у Шапцу, Ул. кнеза Милоша бр. 1, који је поднет овом органу 31.03.2021. године 
као усаглашени од стране  инвеститора “АУТОЦЕНТАР ПЕТРОВИЋ”, ДОО Шабац, а  преко 
овлашћеног лица пуномоћника “Инвест пројект”, ДОО Шабац - дипл. инж. арх. Темуновић 
Николић Бранке, због неиспуњења формалних услова.

О б р а з л о ж е њ е

“АУТОЦЕНТАР  ПЕТРОВИЋ”,  ДОО са  седиштем  у  Шапцу,  Обилазни  пут  34, 
поднео је овом органу 31.03.2021. године електронским путем захтев за издавање грађевинске 
дозволе  за  извођење  радова  из  диспозитива  овог  решења,  а  преко  овлашћеног  лица 
пуномоћника “Инвест пројект”, ДОО Шабац - дипл. инж. арх. Темуновић Николић Бранке, 
која поседује лиценцу бр. 300 О411 15 ИКС.  Усаглашени захтев је поднет након доношења 
решења овог  органа  бр.  ROP-SAB-18354-CPI-4/2021  (заводни  број:  351-56/2021-11)  од 
16.03.2021. године о  одбацивању  захтева  истог  подносиоца  од  09.03.2021.  године,  због 
неиспуњења формалних услова.  Уз усаглашени захтев  је приложена следећа документација: 
пуномоћје  дато  од  стране  инвеститора  Предузећу  “Инвест  пројект”,  ДОО  Шабац,  у  pdf 
формату електронски потписано; пуномоћје којим је Славољуб Николић, законски заступник 
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-  директор  „Инвест  пројект“,  ДОО Шабац,  овластио  запослено  лице  Темуновић  Николић 
Бранку за  подношење  захтева  у  обједињеној  процедури,  у  pdf  формату  електронски 
потписано;  извод из пројекта  за грађевинску дозволу и  пројекат за грађевинску дозволу  (0-
главна свеска, 1-пројекат архитектуре и 2- пројекат конструкције) који су урађени од стране 
“Инвест пројект”,  ДОО Шабац, одговорни пројектант дипл. инж. арх.  Темуновић Николић 
Бранка, бр. лиценце 300 О411 15 ИКС, у pdf формату електронски потписано и dwf формату; 
елаборат  енергетске  ефикасности  који  је  урађен  од  стране  Пројектног бироа „M  line“, 
Слободан  Мартиновић  предузетник  Шабац,  Г.  Јевремова  бр.  7/I-2-3-5,  у  pdf  формату 
електронски потписано; катастарско-топографски план који је урађен “Инвест пројект”, ДОО 
Шабац, у  pdf  формату  електронски потписано и  dwf(x)  формату;  изјава инвеститора,  у  pdf 
формату  електронски потписано;  сагласност ЈП “Инфраструктура Шабац”, Шабац бр. 3415-
01/2020  од  08.12.2020.  године,  у  pdf  формату  електронски потписано;  уговор  о  изградњи 
прикључка  на  топловодну  мрежу,  у  pdf  формату  електронски потписано и  докази о 
извршеним  уплатама,  у  pdf  формату  електронски потписано  и  то:  републичка 
административна такса на захтев у износу од 320 динара и за издавање решења о грађевинској 
дозволи у износу од 3770 динара и накнада за ЦЕОП у износу од 3000 динара.

Чланом 135. 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) 
прописано  је  да  се  грађевинска  дозвола  издаје  инвеститору  који  уз  захтев  за  издавање 
грађевинске  дозволе  достави  пројекат  за  грађевинску  дозволу  и  извод  из  пројекта  за 
грађевинску  дозволу  израђене  у  складу  са  прописом  којим  се  ближе  уређује  садржина 
техничке  документације,  који  има одговарајуће  право на  земљишту или објекту и  који је 
доставио доказе о уплати одговарајућих такси и накнада и друге доказе прописане прописом 
којим се ближе уређује поступак спровођења обједињене процедуре.

Чланом  18.  ст.  1.  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре 
електронским  путем  (“Сл.  гласник  РС”  бр.  68/2019) прописано  је  да  ако  нису  испуњени 
формални  услови  за  даље  поступање  по  захтеву  прописани  чланом  17.  овог  правилника, 
надлежни орган захтев одбацује  решењем, 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 утврђено је следеће:

-У Главној свесци, Изјаве главног пројектанта и Садржај техничке докумнтације није 
усаглашен са осталом техничком документацијом. У Главној свесци, подаци о пројектантима 
није  у  сагласности  са  садржајем  техничке  документације.  У  Главној  свесци,  у  Основним 
подацима о објекту и локацији,  бруто  и нето површина планираног  стања се не слаже са 
планираним  стањем  површина  у  Идејном  решењу,  потребно  је  усагласити  планиране 
површине и уписати површине из Главне свеске идејног решења.

-У  Пројекту  архитектуре,  Решење  одговорних  пројеканата  техничког  описа 
електроенергетских инсталација, телекомуникационих инсталација, машинских инсталација и 
технички опис лифта није усаглашен са Главном свеском. 

-Потребно  је  детаљније  описати  израз  ЗЕЛЕНИ  ПАНЕЛИ  који  су  наведени  у 
техничком опису, с обзиром дa је наведено да ће се радити о аутоматском наводњавању и 
одводњавању вишка воде, потребно је детаљније описати и дефинисати начин наводњавања и 
одводњавања  кроз  техничке  описе  хидротехничких  инсталација  и  електротехничких 
инсталација.  Пројекат  за  грађевинску  дозволу  не  дозвољава  “приказивање  орјентационих 
позиција  и  величине  панела”,  потребно  је  детаљно  описати  и  навести  све  специфичне 
позиције које ће се у Пројекту за извођење приказати. 

-Нумеричку документацију је потребно ускладити са нумеричком документацијом која 
је наведена у Идејном решењу. 
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Имајући у виду напред  наведено  овај орган је на основу својих овлашћења из чл.  8ђ 
Закона  о  планирању  и  изградњи  и  чл.  18.  ст.  1. Правилника  о  поступку  спровођења 
обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019), донео одлуку као 
у диспозитиву овог решења. 

С обзиром да се  предметни захтев одбацује други пут због  неиспуњења  формалних 
услова подносилац  захтева  је  у  складу  са  чл.  18.  ст.  5,  7  и  8  Правилника  о  поступку 
спровођења  обједињене  процедуре  електронским  путем обавезан  да  приликом  поновног 
подношења  захтева  за  издавање  грађевинске  дозволе поднесе  целокупну  потребну 
документацију и поново уплаћене прописане таксе и накнаде, као да је реч о првом захтеву, 
сем таксе за издавање решења у износу од 3770 динара јер решење није ни издато, с тим што 
је потребно наведену таксу прописно електронски потписати и приложити уз нови захтев.

Поука о правном средству: Против овог решења може се изјавити приговор градском 
већу града Шапца у року од 3 дана од дана достављања истог, а преко овог органа. 

Обрађивачи:                                                                                            
дипл. инж. арх. Милан Томашевић                                                    НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
дипл. прав. Јелена Ђокић                                       дипл. простор. план. Јасмина Стевановић

Доставити:
-пуномоћнику, 
-архиви.
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