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На основу чл. 145. 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. 27. и 28. Правилника
о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“
бр. 68/19), Одсек за спровођење обједињене процедуре решавајући о захтеву који је “NА2
studio” Пожаревац предузетника Шушић Александре поднео у име „RETAIL PARK FOUR”
д.о.о. Београд, МБ 21270121, са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина бр. 10Л, за
издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи просторног лед билборда
на челичном носачу на кат. парц. бр. 3337/132 К.О. Мајур у Мајуру, Западана траснферзала
1, доноси:

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-11224-ISAW-1/2022 за издавање решења којим се
одобрава извођење радова на изградњи просторног лед билборда на челичном носачу на кат.
парц. бр. 3337/132 К.О. Мајур у Мајуру, Западана траснферзала 1, који је “NА2 studio”
Пожаревац предузетника Шушић Александре поднео дана 12.4.2022.године у име „RETAIL
PARK FOUR” д.о.о. Београд, МБ 21270121, са седиштем у Београду, Булевар Михајла
Пупина бр. 10Л.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

“NА2 studio” Пожаревац предузетника Шушић Александре поднео је дана 12.4.2022.године
у име „RETAIL PARK FOUR” д.о.о. Београд, МБ 21270121, са седиштем у Београду, Булевар



Михајла Пупина бр. 10Л, захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова 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 од 4.4.2022.године, којим је ПД “LED LINE INTERNATIONAL” д.о.о. Пожаревац
овластило “NА2 studio”;

-идејни пројекат израђен од “NА2 studio”, главни пројектант је дипл.инж.арх. Милош
Gардашевић бр. лиценце 300 1733 03 ИКС;

-докази о извршеним уплатама накнаде за ЦЕОП у износу од 2.000,00 динара, таксе на
захтев у износу од 330,00 дианра и за издавање решења у износу од 480,00 динара;

-уговор о закупу стубова за поставку средстава за оглашавање закључен између закуподавца
„RETAIL PARK FOUR” д.о.о. Београд и закупца “LED LINE INTERNATIONAL” д.о.о.
Пожаревац;

-извод о регистрацији привредог субјекта, Агенције за привредне регистре од
18.3.2022.године за „RETAIL PARK FOUR” д.о.о. Београд;

-извод о регистрацији привредог субјекта, Агенције за привредне регистре од
7.2.2022.године за “LED LINE INTERNATIONAL” д.о.о. Пожаревац;

-лист непокретности бр. 4305 К.О. Мајур од 18.3.2022.године.

Чланом 145. 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) је прописано да се решење о одобрењу
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. 1. тач 2 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Службени гласник РС“ бр. 68/19) прописано је да по пријему захтева
надлежни орган проверава испуњеност формалних услова за поступање по захтеву за
издавање решења из чл. 145. Закона односно проверава, између осталог да ли је као
подносилац захтева означен инвеститор, односно један од суинвеститора или финансијер.

Чланом 25. ст. 5. наведеног правилника прописано је, између осталог, да ако нису испуњени
наведени услови, надлежни орган захтев одбацује решењем у року од 5 радних дана од дана
подношења захтева.

Увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђени су следећи недостаци:

-Захтев је поднео пуномоћник “NА2 studio” Пожаревац у име инвеститора „RETAIL PARK
FOUR” д.о.о. Београд. Захтеву је приложено пуномоћје којим је “LED LINE
INTERNATIONAL” д.о.о. Пожаревац овластило “NА2 studio” Пожаревац да у име и за рачун
“LED LINE INTERNATIONAL” д.о.о. Пожаревац обави све потребне радње које се односе
на изградњу спољашње рекламне расвете. Захтеву је потребно приложити пуномоћје којим



је „RETAIL PARK FOUR” д.о.о. Београд, које је и власник кат.парц. на којој је планирана
изградња овластило пуномоћника за заступање у поступку прибављања одобрења. Из
приложеног уговора о закупу стубова за поставку средстава за оглашавање не може се
закључити да је „RETAIL PARK FOUR” д.о.о. Београд, овластило “LED LINE
INTERNATIONAL” д.о.о. Пожаревац да поднесе захтев;

-Истоветност докумената насталих дигитализацијом докумената сачињених искључиво у
папирној форми није потврђена у складу са чл. 3. ст. 4. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем. Приложени докази о уплатама, пуномоћје,
уговор потписани су од стране Шушић Александре која је потписала и захтев. Чланом 3. ст.
2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Службени гласник РС“ бр. 68/19) прописано је да се сва акта која доносе, односно
размењују надлежни орган и имаоци јавних овлашћења у обједињеној процедури и/или ради
употребе у тој процедури, као и други документи које подносилац захтева, надлежни орган и
имаоци јавних овлашћења достављају у обједињеној процедури, достављају у форми
електронског документа у pdf формату, у складу са ставом 1. овог члана. Ставом 4. истог
члана прописанио је да aко је документ из става 2. овог члана сачињен искључиво у
папирној форми, у обједињеној процедури се доставља електронски документ у pdf формату
настао дигитализацијом тог изворног документа који се, у циљу потврђивања истоветности
са изворним документом, потписује у складу са ставом 1. овог члана, од стране: 1)
овлашћеног лица органа који је по закону надлежан за оверу преписа или; 2) овлашћеног
лица пружаоца услуге квалификованог електронског чувања документа, који услугу
дигитализације документа у папирном облику пружа у складу са законом којим се уређује
електронско пословање - члан 63. став 3. Закона о електронском документу, електронској
идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању („Службени гласник
РС“ бр. 94/17) или 3) лица са лиценцом одговорног пројектанта, уписаног у одговарајући
струковни регистар, под условом да то лице својим квалификованим електронским
потписом потписује и поднесак у обједињеној процедури уз који тај акт,односно документ
доставља, или 4) адвоката уписаног у именик адвоката, под условом да тај адвокат својим
квалификованим електронским потписом потписује и поднесак у обједињеној процедури уз
који се тај акт, односно документ доставља. Претрагом чланова Инжењерске коморе Србије
и Адвокатске коморе Србије није утврђено да је Шушић Александра која је потписала захтев
и дигитализована документа није члан наведених комора. Потребно је да лице које
потписује захтев и докумената насталих дигитализацијом докумената сачињених искључиво
у папирној форми испуњава услове из чл.3. ст. 4. (има лиценцу одговорног пројектанта или
да је уписано у именик адвоката). Такође, лице које подноси зхтев мора бити овлашћено од
стране инвеститора.

Имајући у виду наведено овај орган је на основу чл. 28. ст. 5. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ бр. 68/19),
донео одлуку 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. Захтев се такође подноси електронским путем
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 документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног
плаћања административне таксе односно накнаде (чл. 28. ст. 12. Правилника о поступку
спровођења поступка 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, електронским путем кроз
Централни информациони систем Агенције за привредне регистре.

 

 

Обрадиле                                                                                                   НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

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

дипл.прав. Биљана Вудраг

 


