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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, 9/2020 и 52/2021) 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 инвеститора Привредног друштва за занатске услуге и трговину
“Сервис Алексић”, ДОО са седиштем у Дебрцу, Убски пут бр. 289, матични бр. 07933967, поднетом
преко пуномоћника Александра Чавића предузетника, Агенција за разраду грађевинских пројеката
“БИМ пројект”, Шабац, на извођењу радова на изградњи ограде на кат. парцели бр. 2785/51 КО
Мајур, у Мајуру, потес Ацин шиб, доноси
 

Р Е Ш Е Њ Е
 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-34298-ISAW-1/2021 за издавање решења којим се одобрава
извођење радова на изградњи ограде на кат. парцели бр. 2785/51 КО Мајур, у Мајуру, потес Ацин
шиб, који је поднет овом органу 6.10.2021. године од стране инвеститора “Сервис Алексић”, ДОО
Дебрц, преко пуномоћника Александра Чавића предузетника, Агенција за разраду грађевинских
пројеката “БИМ пројект”.
 

О б р а з л о ж е њ е
 

Привредно друштво за занатске услуге и трговину “Сервис Алексић”, ДОО са седиштем у
Дебрцу, Убски пут бр. 289, поднело је 6.10.2021. године овом органу захтев за издавање решења за
извођење радова из ст. 1 диспозитива овог решења. Захтев је поднет електронским путем, кроз
централни информациони систем Агенције за привредне регистре, преко пуномоћника Александра
Чавића предузетника, Агенција за разраду грађевинских пројеката “БИМ пројект”, који поседује
лиценце бр. 310 О467 15 и 410 Ј530 15 ИКС. Уз захтев је приложена следећа документација:
пуномоћје, у pdf формату електронски потписано; идејни пројекат (0-главна свеска и 1-пројекат
архитектуре) који је урађен од стране Александар Чавић предузетник, Агенција за разраду
грађевинских пројеката “БИМ пројект”, Шабац, главни пројектант је дипл. инж. грађ. Александар
Чавић, бр. лиценце 310 О467 15 ИКС, у pdf формату електронски потписано и dwg формату и
катастарско-топографски план који је урађен од стране “ГПС Геолегал”, ДОО Шабац, у pdf формату
електронски потписано и у dwg формату.

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. 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Сл. гласник РС“ бр. 68/2019) прописано је да надлежни орган по пријему захтева за издавање
решења из чл. 145. Закона о планирању и изградњи проверава испуњеност формалних услова за
поступање по том захтеву. Чланом 29. ст. 5. наведеног правилника прописано је да ако нису
испуњени наведени услови, надлежни орган захтев одбацује решењем у року од 5 радних дана од
дана подношења захтева.

Увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је следеће:

-Потребно је у ситуционом плану искотирати све дужине ограде и пролаз и ускладити са
димензијама у идејном решењу.

-У главној свесци – основни подаци о објекту и локацији, потребно је уписати укупну дужину ограде.

-У попречном пресеку ограде назначити међну линију и бројеве парцела са којима се предмета
парцела граничи, да би се видео тачан положај ограде у односу на међну линију, са којом треба да се
само додирује свим својим елементима, без преласка на суседну парцелу.

-Приказати и унутрашњи и спољашњи изглед ограде.

-Уз захтев нису приложени докази о извршеним уплатама и то: републичке административне таксе у
укупном износу од 810 динара (на захтев 330 динара и за издавање решења 480 динара) и накнаде за
Централну евиденцију обједињених процедура у износу од 2000 динара. Тарифник је доступан на
званичном сајту града Шапца на адреси https://sabac.rs/urbanizam-
upload/Ostalo/TARIFNIK%20konacna%20verzija%20-%20Izmena%201.7.2021..pdf

-Указује се подносиоцу захтева да је потребно у евиденцији катастра непокретности пре подношења
усаглашеног захтева извршити упис права својине на кат. парцели бр. 2785/51 КО Мајур у корист
инвеститора, а овај орган ће у поступку по усаглашеном захтеву по службеној дужности прибавити
податке катастра непокретности. Ово из разлога што је према јавно доступној бази података катастра
непокретности, на предметној кат. парцели уписано право јавне својине у корист града Шапца, а у
корист инвеститора је уписана само предбележба са роком оправдања 28.8.2021. године, што значи
да инвеститор још увек није уписан као власник те кат. парцеле.

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.

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.

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.

https://sabac.rs/urbanizam-upload/Ostalo/TARIFNIK konacna verzija - Izmena 1.7.2021..pdf


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.
 

Обрађивачи                                                                               ПО ОВЛАШЋЕЊУ

дипл. инж. арх. Надежда Блануша                          НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

дипл. прав. Јелена Ђокић                                        дипл. инж. геодез. Миљан Угринић
 

Доставити:

-пуномоћнику,

-архиви.
 


