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Ш а б а ц

На основу чл. 145. ст. 1. и 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. 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, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021) и чл. 28. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. Гласник РС“ бр. 68/2019), Одељење за урбанизам Градске управе града
Шапца – Одсек за обједињену процедуру, решавајући по захтеву инвеститора Хани Михаила из Шапца ул. Таковска бр. 48 и Хани Минире из
Шапца ул. Војводе Мишића бр. 75, чији је заједнички пуномоћник Ђорђе Миловановић из Шапца ул. Патријарха Павла бр. 10/4, за издавање
решења којим се одобрава извођење радова на изградњи ограде, на кат. парцели бр. 10070/7 КО Шабац, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Одбацује се захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи ограде, на кат. парцели бр. 10070/7 КО Шабац,
поднет овом органу, дана 02.03.2022. године, од стране инвеститора Хани Михаила из Шапца ул. Таковска бр. 48 и Хани Минире из Шапца
ул.Војводе Мишића бр. 75 а преко пуномоћника Миловановић Ђорђа из Шапца ул. Патријарха Павла бр. 10/4.

О б р а з л о ж е њ е

Хани Михаило из Шапца ул. Таковска бр. 48 и Хани Минира из Шапца ул. Војводе Мишића бр. 75 поднели су, овом Одељењу, дана
02.03.2022. године а преко заједничког пумомоћник Миловановић Ђорђа из Шапца ул. Патријарха Павла бр. 10/4, захтев за издавање решења,
којим се одобрава извођење радова на изградњи ограде, на кат. парцели бр. 10070/7 КО Шабац.

Уз захтев је поднет Идејни пројекат, који је урадио Биро за пројектовање „М-ТИМ“ Шабац, главни пројектант дипл. инж. грађ. Ђорђе
Миловановић, лиценца бр. 311 Д657 06, пуномоћје, доказ о уплати администартивне таксе и накнаде за ЦЕОП.

Чл. 145. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 42/2011, 12/2012, 42/2013-одлука
УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/2020 и 52/2021) прописано је за које се радове не издаје
грађевинска дозвола већ се исти изводе на основу решења, којим се одобрава извођење тих радова, односно промена намене објекта а које
решење издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе. Наведеним чланом Закона у ставу 2. прописано је да се решење о одобрењу
радова из става 1. издаје инвеститору који има одговарајуће право у складу са чл. 135. овог закона, који достави идејни пројекат у складу са
подзаконским актом, којим се уређује садржина техничке документације према класи и намени објекта, односно технички опис и попис
радова за извођење радова на инвестиционом одржавању односно уклањању препрека за кретање особа са инвалидитетом а уредио је односе
са јединицом локалне самоуправе у погледу доприноса за уређивање грађевинског земљишта и платио одговарајућу административну таксу.

Чл. 27. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 68/2019) прописано је да се
поступак за издавање решења у складу са чл. 145. ст. 1. Закона, покреће подношењем захтева надлежном органу кроз ЦИС а уз захтев се
прилаже идејни пројекат, урађен у складу са правилником о изради техничке документације и доказ о уплаћеној административној такси за
подношење захтева и доношење решења и накнади за Централну евиденцију. По пријему захтева, надлежни орган у складу са чл. 28. ст. 1.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, проверава испуњеност формалних услова за поступање по
том захтеву па ако утврди да ти услови нису испуњени, у складу са ставом 5. наведеног члана Правилника, одбацује захтев решењем, у року од
5 радних дана од дана подношења захтева, уз на

Разматрајући поднети захтев, са приложеном документацијом, утврђени су следећи недостаци:

- Приликом израде идејног пројекта није коришћен адекватан плански документ, пошто се предметна парцела налази у обухвати ПДР
“Касарске ливаде 3” ("Службени Лист града Шапца", број 4/16),

-Према плану ПДР “Касарске ливаде 3”("Службени Лист града Шапца", број 4/16), део КП 10070/7 КО Шабац предвиђен је за изузимање ради
формирања јавне саобраћајне површине, улице Новопројектована 3, што је приказано на графичком прилогу План нивелације и регулације.
Тако да кад буде нанета будућа регулациона линија ограда ће доћи на будућу регулациону линију која је увучена у парцелу,

- Према планском документу , ПДР “Касарске ливаде 3”("Службени Лист града Шапца", број 4/16), у зони "зона ретких насеља и породичне
изградње и породично становање изузетно ниских густина становања-рурално становање”, делу приступи парцелама дефинисано је: "Свe
грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти приступ нa jaвну пoвршину минимaлнe ширинe 2,5m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa
пaркирaњe вoзилa". Капија да буде минималне ширине 2,5m,

- Према планском документу, ПДР “Касарске ливаде 3”("Службени Лист града Шапца", број 4/16), у зони "зона ретких насеља и породичне
изградње и породично становање изузетно ниских густина становања-рурално становање”, делу ограђивање парцеле дефинисано је :
“Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90 м (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до
висине од 1,40 м, -Грађевинске парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90 м од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом до
висине од 1,40 м која се може постављати на подзид чију висину одређује надлежни општински орган.

Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се
ограђује,



Зидана непрозирна ограда између грађевинских парцела подиже се до висине 1,40 м уз сагласност суседа, тако да стубови ограде буду на
земљишту власника ограде,

Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади у осовини границе грађевинске парцеле или
транспарентном оградом до висине од 1,40 м, која се поставља према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту
власника ограде,

Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.”

И Обзиром на наведене недостатке, овај орган је на основу чл. 28. ст. 5. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем, одлучио као у диспозитиву.

Ако подносилац захтева у року од 30 дана од дана објављаивања решења на интернет страници надлежног органа, поднесе нов усаглашен
захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен нити поново плаћа административну
таксу и накнаду. Захтев се такође подноси електронским путм преко централног информационог система Агенције за привредне регистре и то
као усаглашен захтев.

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева, без обавезе достављања документције поднете
уз захтев који је одбачен и поновног плаћања административне таксе односно накнаде (чл. 28. ст. 12. Правилнка о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем).

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења, може се изјавити приговор градском већу града Шапца, у року од 3 дана од дана
достављања истог, преко овог органа, електронским путем кроз централни информациони систем Агенције за привредне регистре.

Обрађивачи                                                                                                                              НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

дипл. инж. арх. Марија Блануша                                                                      дипл. простор. план. Јасмина Стевановић

дипл. правник Љубинка Радановић


