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Ш А Б А Ц
 

На основу чл. 145. ст. 1 и 9. 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 у вези са
чл. 24 и 26. ст. 2. 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 Алимпић Мирослава из Накучана,
Ул. Ранка Алимпића бр. 103, ЈМБГ 0111998772016, поднетом преко пуномоћника дипл. инж. арх.
Милутиновић Горана из Сремске Митровице, Деканске баште бр. 10/32, за измену решења бр. ROP-
SAB-10722-ISAW-3/2021 (заводни број: 353-4-184/2021-11) од 23.6.2021. године којим је одобрена
изградња економског објекта (прерада воћа и поврћа - дестилерија) на кат. парцелама бр. 389/2 и
391/1 КО Накучани, због промене инвеститора, доноси
 

 

Р Е Ш Е Њ Е
 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-10722-ISAWА-12/2021 за издавање решења о измени решења о
којим је Алимпић Горану из Накучана, Ул. Ранка Алимпића бр. 103, одобрена изградња економског
објекта (прерада воћа и поврћа - дестилерија) на кат. парцелама бр. 389/2 и 391/1 КО Накучани, због
промене инвеститора, који захтев је поднет овом органу 2.11.2021. године од стране Алимпић
Мирослава из Накучана, Ул. Ранка Алимпића бр. 103, преко пуномоћника дипл. инж. арх.
Милутиновић Горана из Сремске Митровице, Деканске баште бр. 10/32, због неиспуњења формалних
услова.
 

О б р а з л о ж е њ е
 

Алимпић Мирослав из Накучана, Ул. Ранка Алимпића бр. 103, поднео је овом органу 2.11.2021.
године захтев за издавање решења о измени решења о којим је Алимпић Горану из Накучана, Ул.
Ранка Алимпића бр. 103, одобрена изградња економског објекта (прерада воћа и поврћа -
дестилерија) на кат. парцелама бр. 389/2 и 391/1 КО Накучани, због промене инвеститора. Захтев је
поднет електронским путем кроз централни информациони систем Агенције за привредне регистре
преко пуномоћника дипл. инж. арх. Милутиновић Горан из Сремске Митровице, Деканске баште бр.
10/32, који поседује лиценце бр. 200 0099 03 и 300 0355 03 ИКС. Уз захтев је приложена следећа
документација: пуномоћје за заступање Алимпић Мирослава, у pdf формату електронски потписано;
уговор о поклону (некомплетан), са клаузулом о потврђивању приватне исправе Јавног бележника



Вујић Ненада ОПУ: 1865-2021 од 15.9.2021. године, у pdf формату електронски потписано; решење
РГЗ-СКН Шабац бр. 952-02-2-001-1080/2021 од 1.9.2021. године, у pdf формату електронски
потписано и докази о извршеним уплатама (републичка такса на захтев у износу од 330 динара,
републичка такса за издавање решења у износу од 480 динара и накнада за ЦЕОП у износу од 2000
динара), у pdf формату електронски потписано.

Чланом 145. ст. 9. Закона о планирању и изградњи прописано ј е да се на рок важења и измену
решења о одобрењу из овог члана, сходно примењују одредбе о року важења и измени решења о
грађевинској дозволи.

Чланом 141. ст. 1. Закона о планирању и изградњи прописано је да ако се након правноснажности
решења о грађевинској дозволи промени инвеститор, нови инвеститор је дужан да у року од 30 дана
од дана настанка промене, поднесе органу који је издао грађевинску дозволу захтев за измену
решења о грађевинској дозволи.

Чланом 141. ст. 3. Закона о планирању и изградњи прописано је да ако се објекат за који је издато
решење о грађевинској дозволи налази на земљишту које је у приватној својини, уз захтев из става 2.
овог члана доставља се уговор о куповини грађевинског земљишта, односно објекта у изградњи,
закључен у облику јавнобележничког записа, односно други правни основ о стицању права својине
на грађевинском земљишту, односно објекту у изградњи, са доказом о плаћеном одговарајућем
порезу у складу са законом којим се уређују порези на имовину, односно доказом да промет
грађевинског земљишта, односно објекта у изградњи није предмет опорезивања у складу са законом
којим се уређују порези на имовину.

Чланом 24. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл.
гласник РС” бр. 68/2019) прописано је да се проверу испуњености услова за поступање по захтеву за
измену решења о грађевинској дозволи, поступање надлежног органа у случају неиспуњености
формалних услова за поступање по захтеву, право приговора на решење којим се захтев одбацује и
право на подношење новог захтева без наплате административне таксе, сходно се примењују одредбе
овог правилника које се односе на издавање грађевинске дозволе.

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 утврђено је следеће:

-Уз захтев је приложено пуномоћје дато од стране Алимпић Мирослава на којем је својеручни потпис
Алимпић Мирослава инсертован. Потребно је приложити пуномоћје дато од стране Алимпић
Мирослава оверено од стране органа који је по закону надлежан за оверу, а у складу са чл. 3. ст. 8.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл. гласник РС”
бр. 68/2019) којим је прописано да ако надлежни орган посумња у истинитост пуномоћја може
тражити да се достави пуномоћје оверено од стране органа који је по закону надлежан за оверу.

-Уз захтев је приложен некомплетан уговор о поклону закључен између поклонодавца Алимпић
Горана и поклонопримца Алимпић Мирослава. Према наводу у солемнизационој клаузули исправа са
том клаузулом се састоји од 6 листова, од чега 2 чини приватна исправа, а 4 та клаузула. Уз захтев је
приложена само прва страна приватне исправе.

-Увидом у централни информациони систем Агенције за привредне регистре утврђено је да је након
издатог решења о одобрењу од 23.6.2021. године, извршена пријава радова 23.7.2021. године,
извршена контрола темеља од стране грађевинске инспекције 16.8.2021. године и контрола објекта у
конструктивном смислу 28.8.2021. године. С обзиром да је уговор о поклону закључен 15.9.2021.
године, када је постојао објекат завршен у контруктивном смислу, а да је чл. 141. ст. 3. Закона о
планирању и изградњи прописано да се уз захтев за промену инвеститора доставља правни основ о
стицању права својине на грађевинском земљишту односно објекту у изградњи, потребно је да
уговор обухвати и предметни објекат у изградњи.

-У складу са чл. 141. ст. 3. Закона о планирању и изградњи уз захтев за промену инвеститора
потребно је доставити и доказ о плаћеном одговарајућем порезу у складу са законом којим се уређују



порези на имовину односно доказ да промет грађевинског земљишта односно објекта у изградњи
није предмет опорезивања у складу са законом којим се уређују порези на имовину.

Имајући у виду напред наведено овај орган је у оквиру овлашћења из чл. 8ђ и 145. ст. 9. Закона о
планирању и изградњи и чл. 24. у вези са 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.

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.

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.
 

Обрађивач                                                                                   ПО ОВЛАШЋЕЊУ

дипл. прав. Јелена Ђокић                                         НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

                                                                                          дипл. прав. Љубинка Радановић
 

Доставити:

-пуномоћнику,

-архиви.
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