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На основу чл. 134. ст. 2. 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, 37/19, 9/20 и 52/21) и чл. 24 18. ст. 1.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени
гласник РС“ бр. 68/19), Одсек за спровођење обједињене процедуре одељења за урбанизам
градске управе града Шапца решавајући о захтеву ДДМ 015 Милосављевић д.о.о.
Петловача, са седиштем у Петловачи, ул. Весе Исаиловића бр. 27, МБ 21069159, поднетом
преко пуномоћника дипл.грађ.инж. Петровић Верољуба бр. лиценце 310 A715 04 ИКС, у
поступку измене решења о грађевинској дозволи за изградњу стамбено-пословног објекта на
кат. парц. бр. 212 и 213 К.О. Петловача, доноси:

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-31102-CPA-8/2022 за измену решења о грађевинској
дозволи за изградњу стамбено-пословног објекта на кат. парц. бр. 212 и 213 К.О. Петловача,
поднет од стране ДДМ 015 Милосављевић д.о.о. Петловача, са седиштем у Петловачи, ул.
Весе Исаиловића бр. 27, дана 3.4.2022. године.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

ДДМ 015 Милосављевић д.о.о. Петловача, са седиштем у Петловачи, ул. Весе Исаиловића
бр. 27, преко пуномоћника дипл.грађ.инж. Петровић Верољуба бр. лиценце 310 A715 04



ИКС, поднело је овом Органу дана 3.4.2022. године, захтев за издавање грађевинске дозволе
из ст. 1 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 којим је инвеститор овластио адвоката Петровић Светлану од 10.3.2020.године;

-пуномћје којим је адвокат Петровић Светлана пренела овлашћење на Петровић Верољуба
од 10.3.2020.године;

-катастарско-топографски план израђен од ЈП “Инфраструктура-Шабац”;

-извод из измењеног пројекта и измењени пројекат за грађевинску дозволу израђени од
Бироа за пројектовање куће “Петровић”, главни пројектант је дипл.грађ.инж. Петровић
Верољуб бр. лиценце 310 A715 04 ИКС;

-докази о уплати, административних такси у износима од 5.880,00 и 330,00 динара, накнаде
за ЦЕОП у износу од 3.000,00 динара.

Чланом 24. Правилника о поступку споровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Службени гласник РС“ бр. 68/19) прописано је да се на 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 135. 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, 37/19, 9/20 и 52/21) прописано је да се грађевинска дозвола
издаје инвеститору који уз захтев за издавање грађевинске дозволе достави пројекат за
грађевинску дозволу и извод из пројекта за грађевинску дозволу израђене у складу са
прописом којим се ближе уређује садржина техничке документације, који има одговарајуће
право на земљишту или објекту и који је доставио доказе о уплати одговарајућих такси и
накнада и друге доказе прописане прописом којим се ближе уређује поступак спровођења
обједињене процедуре. Чланом 17. ст. 1. Правилника о поступку споровођења обједињене
процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ бр. 68/19) прописано је да
надлежни орган по пријему захтева за грађевинску дозволу проверава испуњеност
формалних услова. Чланом 18. ст. 1. истог Правилника је прописано 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:

-Измена у односу на претходно издате локацијске услове и грађевонску дозволу, се састоји у
новом решењу одимљавања и одвођења топлоте у случају пожара, које је било технички
решено преко светлосних купола, а изменом пројектне документације евакуација дима и
топлоте би се вршила преко фасадних отвора смештених у дорњој трећини зида источне
фасаде. Измена би се састојала и за јављаче пожара, преласком на ручне јављаче. У задњем
делу производног објекта вршила би се и прерасподела простора – приручног магацина и
млина изведеног као јединствени простор. Све ово је у супротности са претходним решењем
идејног пројекта на које су јавна предузећа и МУП - Сектор за ванредне ситуације, Одељење



за ванредне ситуације у Шапцу, дали своје услове у погледу мера заштите ид пожара. Из
наведених разлога потребно је да се поднесе захтев за израду нових локацијских услова да
би се прибавили услови и сагласности на ново – измењено идејно решење, од стране
надлежних одгана.

-Све изјаве одговорних пројектаната у пројекту за грађевинску досволу морају садржати и
ставку да је пројектна документација у складу са издатим локацијским условима са
наведеним заводним броје и датумом истих.

Имајући у виду наведено на основу овлашћења из чл. 18. ст. 1. Правилника о поступку
споровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ бр. 68/19)
одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Ако подносилац захтева у року од 30 дана од дана објављивања 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 грађевинске дозволе 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.

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

 

Обрадиле                                                                                                   НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

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

дипл.прав. Биљана Вудраг

 


