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На основу чл. 136. ст. 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/16), чл. 145. 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, 98/13-одлука
УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 9/20 и 52/21), Одсек за спровођење обједињене процедуре одељења за урбанизам градске управе града Шапца
решавајући о захтеву Грујичић Светлане из Шапца, ул. Васе Пелагића бр. 44, поднетом преко пуномоћника дипл.маш.инж. Туфегџић Драгана
бр. лиценце 330 9737 04 ИКС, за издавање решења којим се одобрава извођење радова на уградњи унутрашњих гасних инсталација у
стамбени објекат на кат. парц. бр. 11441 КО Шабац, у Шапцу, ул. Васе Пелагића бр. 44, доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБИЈА СЕ захтев ROP-SAB-36638-ISAW-2/2021 подносиоца Грујичић Светлане из Шапца, ул. Васе Пелагића бр. 44, поднет овом органу
дана 2.11.2021. године, за издавање решења о одобрењу извођења радова на уградњи унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат на
кат. парц. бр. 11441 КО Шабац, у Шапцу, ул. Васе Пелагића бр. 44, као неоснован.

О б р а з л о ж е њ е

Грујичић Светлана из Шапца, ул. Васе Пелагића бр. 44, преко пуномоћника дипл.маш.инж. Туфегџић Драгана бр. лиценце 330 9737 04 ИКС
поднела је овом органу дана 2.11.2021. године, захтев за издавање решења за извођење радова из диспозитива овог решења. 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-II:10040-2021 дана 18.10.2021.године;

-сагласност Јовановић Мирјане, оверена код јавног бележника под бројем УОП-II:10041-2021 дана 18.10.2021.године;

-идејни пројекат урађен од СЗТР “Унитерм”, главни пројектант је дипл.маш.инж. Туфегџић Драган бр. лиценце 330 9737 04 ИКС;

-катастарско-топографски план урађен од ГР “Геопро 015”;

-докази о извршеним уплатама републичких административних такси на захтев у износу од 330,00 динара, за издавање решења у износу од
480,00 динара и накнаде за ЦЕОП у износу од 2.000,00 динара.

Чланом 136. ст. 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник лист РС” бр. 18/16) прописано је да се решењем одлучује о праву,
обавези или правном интересу странке.

Чланом 145. 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, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 9/20 и 52/21) 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. Ставом 2. истог члана прописано је да се
решење о одобрењу за извођења радова издаје 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 135. ст. 2. истог закона, прописано је да се кao одговарајуће право на земљишту сматра право својине, право закупа на грађевинском
земљишту у јавној својини, као и друга права прописана овим законом.

Чланом 28. ст. 3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Службени гласник РС“ бр. 68/19)
прописано је да када је то прописано законом, 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 чл. 19. овог Правилника.

Правилником о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката
који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и контроли
техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи (“Службени гласник РС“ бр. 2/19) прописана је
врста објеката за које се издаје решење о одобрењу за извођење радова, садржај техничке документације и поступак издавања решења.



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. 7637 К.О. Шабац од 4.11.2021.године. Увидом у прибављени лист непокретности утврђено је да је у В1 листу - део подаци о зградама и
другим грађевинским објектима и носиоцима права на њима на породичној стамбеној згради врста права својина – други облици уписано
власник није утврђен а у Г листу терети на објекту врста терета објекат изграђен без дозволе.

С обзиром да подносилац Грујичић Светлана није уписана са правом својине, односно с обзиром да власник предметног објекта према листу
непокретности бр. 7637 К.О. Шабац, није утврђен, не може се одобрити извођење радова, због чега је применом наведених одредби, одлучено
као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре РС, Београд, Немањина бр. 22-26, у року од 15 дана од дана пријема решења, а преко овог органа, таксирана са 490,00 динара
републичке административне таксе на жиро рачун бр. 840-742221843-57 позив на број 97 92-099, електронским путем кроз централни
информациони систем Агенције за привредне регистре.

 

Обрадиле                                                                                                               ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА

дипл.инж.арх. Марија Блануша                                                                                      ГРАДСКЕ УПРАВЕ

дипл. прав. Биљана Вудраг                                                                               дипл.инж.геодез. Миљан Угринић

 

 


