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Ш а б а ц

 

На основу чл. 145. ст. 1 у вези са 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, 9/2020 и 52/2021) и чл. 28. ст. 4. 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 Грујичић Божидара из Шапца, Церска улица бр. 31/8, ЈМБГ
0701956772034, чији је пуномоћник дипл. маш. инж. Мијаиловић Зоран из Шапца, Јаворска
улица бр. 7, за издавање решења којим се одобрава извођење радова на уградњи
унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат на кат. парцели бр. 12206/19 КО Шабац,
у Шапцу, Пупинова улица бр. 7, доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

1. ОДОБРАВА СЕ инвеститору Грујичић Божидару из Шапца, Церска улица бр. 31/8,
извођење радова на уградњи унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат (означен
бројем 1 у евиденцији катастра непокретности), категорије “А”, класификационог броја
111011 - стамбена зграда са једним станом, спратности По+П+1+Пк, површине под објектом
77m², нето површине објекта 230,45m², бруто површине објекта 293,30m², на кат. парцели
бр. 12206/19 КО Шабац, у Шапцу, Пупинова улица бр. 7.

Површина кат. парцеле бр. 12206/19 КО Шабац је 0.02.12 ha.

Предрачунска вредност радова је 232.328,00 динара.

2. Локацијски услови бр. ROP-SAB-6108-LOC-1/2022 (заводни бр. 350-1-105/2022-11) од
17.3.2022. године и идејни пројекат (0 - главна свеска и 6 - машински пројекат унутрашње
гасне инсталације) који је урађен од стране ГД “Кнез”, ДОО Шабац, главни пројектант је
дипл. инж. маш. Мијаиловић Зоран, бр. лиценце 330 С741 06 ИКС, саставни су део овог
решења.

3. Ово решење престаје да важи ако се не изврши пријава радова у року од три године од
дана његове правноснажности.

4. Инвеститор је дужан да најкасније 8 дана пре почетка извођења радова овом органу
пријави почетак грађења објекта, а пријава садржи датум почетка и рок завршетка грађења,



заједно са доказима прописаним Законом о планирању и изградњи и прописом којим се
ближе уређује поступак спровођења обједињене процедуре, и то електронским путем кроз
централни информациони систем Агенције за привредне регистре.

5. На захтев инвеститора, а по завршетку извођења радова, надлежни орган може издати
употребну дозволу, и то најкасније у року од пет година од дана правноснажности овог
решења.

О б р а з л о ж е њ е

Грујичић Божидар из Шапца, Церска улица бр. 31/8, поднео је овом органу 23.3.2022.
године захтев за издавање решења за извођење радова из диспозитива овог решења. Захтев
је поднет електронским путем кроз централни информациони систем Агенције за привредне
регистре преко пуномоћника дипл. маш. инж. Мијаиловић Зорана из Шапца, Јаворска улица
бр. 7, који поседује лиценце бр. 330 С741 06 и 430 9634 06 ИКС. Уз захтев је приложена
следећа документација: оверено пуномоћје, у pdf формату електронски потписано; идејни
пројекат (0 - главна свеска и 6 - машински пројекат унутрашње гасне инсталације) који је
урађен од стране ГД “Кнез” ДОО Шабац, главни пројектант је дипл. инж. маш. Мијаиловић
Зоран, бр. лиценце 330 С741 06 ИКС, у pdf формату електронски потписано и dwg формату;
оверена сагласност сукорисника предметног објекта Грујичић Душана, у pdf формату
електронски потписано; катастарско-топографски план који је урађен од стране Данијеле
Вујковић пр Геодетска радња Геоцентар Вујковић, Шабац, у pdf формату електронски
потписано и у dwg формату и докази о извршеним уплатама, у pdf формату електронски
потписани.

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. 7. Закона о планирању и изградњи прописано је да по завршетку изградње,
односно извођењу радова, за објекте из става 1. овог члана, на захтев инвеститора, надлежни
орган може издати употребну дозволу.

Чланом 145. ст. 8. Закона о планирању и изградњи прописано је да правноснажно решење из
става 5. овог члана, за објекте који се у складу са одредбама закона којим се уређује упис у
јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима могу уписати у јавну
евиденцију, као и за промену намене објекта, односно дела објекта без извођења радова,
представља основ за упис у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, а
ако је за предметни објекат, односно извођење радова издата и употребна дозвола по захтеву
инвеститора, основ за упис у јавну књигу представља правноснажно решење из става 3. овог
члана и правноснажно решење о употребној дозволи.

Чланом 145. ст. 9. Закона о планирању и изградњи прописано је 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 3. ст. 1. Правилника 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 (“Сл. гласник РС” бр. 102/2020, 16/2021 и 87/2021) прописано је
да по захтеву инвеститора за изградњу појединих врста објеката, односно извођење
одређених радова, орган надлежан за издавање грађевинске дозволе издаје решење о



одобрењу за извођење радова. Чланом 3. ст. 2. тач. 19. истог правилника прописано је да су
радови из ст. 1. овог члана уградња унутрашњих инсталација на постојећи објекат.

Чланом 28. ст. 4. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019) прописано је да ако надлежни орган утврди да су
испуњени услови из ст. 1-3 истог члана, доноси решење у складу са чл. 145. Закона, у року
од 5 радних дана од дана подношења захтева.

Применом члана 8ђ Закона о планирању и изградњи овај орган је проверио испуњеност
формалних услова и није се упуштао у оцену техничке документације, нити је испитао
веродостојност документације која је достављена. У случају штете настале као последица
примене техничке документације, на основу које је издато ово решење, а за коју се накнадно
утврди да није у складу са правилима струке, за штету солидарно одговарају пројектант који
је израдио и потписао техничку документацију, вршилац техничке контроле и инвеститор.

За извођење предметних радова претходно су издати локацијски услови бр. ROP-SAB-6108-
LOC-1/2022 (заводни бр. 350-1-105/2022-11) од 17.3.2022. године.

Овај орган је у току поступка по службеној дужности од РГЗ - Службе за катастар
непокретности Шабац прибавио податке из базе података непокретности (бр. листа
непокретности бр. 11049 КО Шабац од 24.3.2022. године). Према прибављеним подацима
инвеститор Грујичић Божидар је сувласник предметног стамбеног објекта у који се одобрава
уградња унутрашњих гасних инсталација, који је уписан по Закону о озакоњењу објеката, с
тим што је приложена оверена сагласност другог сувласника објекта Грујичић Душана, чиме
се сматра да Топаловић Ђорђе поседује одговарајуће право на објекту у смислу чл. 145. ст. 2
у вези са чл. 135. ст. 2. Закона о планирању и изградњи.

Извођење предметних радова не подлеже плаћању доприноса за уређење грађевинског
земљишта.

Увидом у поднети захтев, издате локацијске услове, приложену и прибављену документацију
овај орган је утврдио да су испуњени услови из чл. 145. ст. 2. Закона о планирању и
изградњи и из чл. 28. ст. 1, 2 и 3 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019), па је на основу овлашћења из чл. 8ђ и
145. ст. 1 у вези са чл. 134. ст. 2. наведеног правилника и чл. 28. ст. 4. наведеног правилника
одлучио као у диспозитиву.

Такса на захтев наплаћена je у износу од 330 динара, по тарифном броју 1 Закона о
републичким административним таксама и за издавање решења у износу од 480 динара за
објекте “А” категорије, по тарифном броју 165. Закона о републичким административним
таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003 - исправка, 61/2005, 101/2005 - др. закон,
5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. износи, 55/2012 - усклађени дин. износи,
93/2012, 47/2013 - усклађени дин. износи, 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин.
износи, 45/2015 - усклађени дин. износи, 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин.
износи, 61/2017 - усклађени дин. износи, 113/2017, 3/2018-исправка, 50/2018 - усклађени
дин. износи, 95/2018, 38/2019 - усклађени дин. износи, 86/2019, 90/2019-исправка, 98/2020-
усклађени дин. износи, 144/2020 и 62/2021 - усклађени дин. износи).

Наплаћена накнада у износу од 2.000 динара по Одлуци о накнадама за послове
регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС“,
бр. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016, 60/2016, 75/2018, 73/2019, 15/2020,
91/2020 и 11/2021).



Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре РС, у року од осам дана од дана пријема истог, преко овог органа, а кроз
централни информациони систем Агенције за привредне регистре, таксирана са 490 динара
републичке административне таксе на жиро рачун бр. 840-742221843-57 позив на број 97
92-099.

 

Обрађивачи                                                                                       ПО ОВЛАШЋЕЊУ
дипл. инж. арх. Марија Блануша                                   НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
дипл. прав. Јелена Ђокић                                                дипл. инж. геодез. Миљан Угринић

 


