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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 усаглашеном захтеву Хани Минире из Шапца, Ул. војводе Мишића бр. 78 и
Хани Михаила из Шапца, Таковска улица бр. 48, поднетом преко заједничког пуномоћника дипл.
грађ. инж. Миловановић Ђорђа 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 усаглашени захтев бр. ROP-SAB-5953-ISAWНА-2/2022 за издавање решења којим се
одобрава извођење радова на изградњи ограде на кат. парцели бр. 10070/7 КО Шабац, који је поднет
овом органу 16.3.2022. године од стране Хани Минире из Шапца, Ул. војводе Мишића бр. 78 и Хани
Михаила из Шапца, Таковска улица бр. 48, преко заједничког пуномоћника дипл. грађ. инж.
Миловановић Ђорђа из Шапца, Ул. патријарха Павла бр. 10/4.
 

О б р а з л о ж е њ е
 

Хани Минире из Шапца, Ул. војводе Мишића бр. 78 и Хани Михаило из Шапца, Таковска
улица бр. 48, поднели су овом органу 16.3.2022. године усаглашени захтев за издавање решења за
извођење радова из диспозитива овог решења. Усаглашени захтев је поднет преко заједничког
пуномоћника дипл. грађ. инж. Миловановић Ђорђа из Шапца,Ул. патријарха Павла бр. 10/4, који
поседује лиценце бр. 311 Д657 06, 381 0570 13 и 411 А368 06 ИКС. Уз усаглашени захтев је
приложена следећа документација: оверено пуномоћје, у pdf формату електронски потписано; извод
из матичне књиге венчаних, у pdf формату електронски потписано; идејни пројекат који је урађен од
стране Бироа за пројектовање “М тим”, Ђорђе Миловановић пр Шабац, главни пројектант је дипл.
грађ. инж. Ђорђе Миловановић, бр. лиценце 311 Д657 06 ИКС, у pdf формату електронски потписано
и у dwg формату и катастарско-топографски план који је урађен од стране “Геодата ПГЈ” , ДОО
Обреновац, 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. 2. тач. 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 усклађеност захтева са планским
документом. 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 достављену техничку документацију утврђено је следеће:

-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 m (рачунајући од коте
тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40 m.

-Грађевинске парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90 m од суседне, могу се ограђивати
транспарентном оградом до висине од 1,40 m 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 m 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 m, 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.”

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.

Напомена: С обзиром да 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 накнада, како је то прописано чл. 28. ст. 12.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, а да се предметни
захтев одбацује други пут, подносилац захтева је обавезан да приликом поновног подношења захтева
за издавање локацијских услова поднесе целокупну потребну документацију и прописане таксе и
накнаде, као да је реч о првом захтеву, сем републичке административне таксе за издавање решења у
износу од 480 динара, која се може поново искористити (чл. 28. ст. 13 истог правилника), с тим што
је потребно приложити је уз нови захтев.

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

дипл. инж. арх. Марија Блануша                                            НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА



дипл. прав. Јелена Ђокић                           дипл. простор. план. Јасмина Стевановић
 

Доставити:

-пуномоћнику,

-архиви.
 

 

 


