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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 захтеву
“RETAIL PARK FOUR”, ДОО са седиштем у Београду - Нови Београд, Булевар Михаила
Пупина бр. 10Л, матични бр. 21270121, чији је пуномоћник Добрисављевић Дијана из
Београда, општина Гроцка, Ул. Саве Ковачевића бр. 11/5, за издавање решења којим се
одобрава извођење радова на реконструкцији пословног простора (ознаке МУ17 “Walter
ogranak 25” у техничкој документацији) у оквиру пословног објекта означеног бројем 1 у
евиденцији катастра непокретности на кат. парцели бр. 3337/132 КО Мајур, чиме ће настати
ресторан, доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-12422-ISAW-1/2022 за издавање решења којим се
одобрава извођење радова на реконструкцији пословног простора (ознаке МУ17 “Walter
ogranak 25” у техничкој документацији) у оквиру пословног објекта означеног бројем 1 у
евиденцији катастра непокретности на кат. парцели бр. 3337/132 КО Мајур, чиме ће настати
ресторан, који је поднет овом органу 20.4.2022. године од стране “RETAIL PARK FOUR”,
ДОО Београд (Нови Београд), преко пуномоћника Добрисављевић Дијане из Београда,
општина Гроцка, Ул. Саве Ковачевића бр. 11/5.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

“RETAIL PARK FOUR”, ДОО са седиштем у Београду - Нови Београд, Булевар
Михаила Пупина бр. 10Л, поднео је 20.4.2022. године овом органу 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 Добрисављевић Дијане из Београда, општина Гроцка, Ул. Саве Ковачевића бр.
11/5. Уз захтев је приложена следећа документација: пуномоћје, у pdf формату електронски
потписано; идејни пројекат (0 - главна свеска, 1 - пројекат архитектуре, 3 - пројекат
хидротехничких инсталација, 4.1 - пројекат електроенергетских инсталација, 6.1 - пројекат
машинских теромтехничких инсталација) који је урађен од стране „Arh group”, ДОО
Београд, идејни пројекат (5.1 – пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација, 5.2 –
пројекат стамбилног система за дојаву од пожара) који је урађен од стране “Кулбит”, ДОО
Београд, главни пројектант је дипл. инж. арх. Паунић Младен, бр. лиценце 300 1161 03 ИКС,
у pdf формату електронски потписано и у dwg формату; елаборат заштите од пожара који је
урађен од стране “Тесла системи”, ДОО Београд, у pdf формату електронски потписано и у
dwg формату и докази о прописаним уплатама (републичка такса на захтев у износу од 330
динара, републичка такса за издавање решења у износу од 5820 динара и накнада за ЦЕОП у
износу од 2000 динара).

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. 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 испуњеност
формалних услова за поступање по том захтеву. 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 поднети захтев и приложену документацију утврђено је следеће:

-Према евиденцији катастра непокретности постоји уписана само пословна зграда за коју
није утврђена делатност и нису уписани посебни делови објекта, тако да није уписан ни
посебни део који је предмет захтева. Потребно је извршити упис посебних делова објекта
односно бар посебног дела који је предмет захтева. Такође је потребно да површина
предметног посебног дела објекта – локала евидентираног у катастру непокретности буде
усаглашена са површином постојећег локала из техничке документације.

-Уколико предвиђени радови, према важећем Закону о планирању и изградњи, спадају у
радове реконструкције, са променом намене простора у ресторан, потребно је претходно
поднети захтев за издавање локацијских услова у циљу прибављања услова надлежних
ималаца јавних овлашћења за ту врсту делатности.

-Назив пројектне документације не може бити сепарат измена јер није реч о измени
техничке документације с обзиром да се радови планирају након прибављене употребне
дозволе. Дакле, није реч о изменама техничке документације у току извођења радова.

-Лиценце лица која су учесници у изради техничке документације морају бити активне у
јавно доступном регистру Инжењерске коморе Србије у тренутку подношења захтева.



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.

Ако подносилац захтева у року 30 дана од дана објављивања овог 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 решења о одобрењу извођења радова 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. Изузетно, ако надлежни орган у решењу
којим је одбацио захтев није навео све недостатке, односно разлоге за одбацивање тог
захтева, а усаглашени захтев одбаци из разлога који нису наведени у решењу у складу са
којим је усаглашавање извршено, подносилац захтева има право на поновно усаглашавање
захтева, без поновног достављања већ поднете документације и без поновног плаћања
административне таксе и накнаде.

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. Надежда Блануша                                                  НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
дипл. прав. Јелена Ђокић                                    дипл. простор. план. Јасмина Стевановић
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-пуномоћнику,
-архиви.


