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Ш а б а ц

 

 

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. 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 Града Шапца, МБ 07170122 поднетом преко
овлашћеног лица Радосављевић Владимира дипл.грађ.инж. бр. лиценце 314 Н145 14 ИКС, у
поступку издавања грађевинске дозволе за изградњу дистрибутивне гасне мреже у делу ул.
Нова 5 у Северној радној зони у Шапцу на кат.парц. бр. 3904/2 и 2780/16 К.О. Мајур,
доноси:

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-5711-CPI-2/2022 за издавање грађевинске дозволе за
изградњу дистрибутивне гасне мреже у делу ул. Нова 5 у Северној радној зони у Шапцу на
кат.парц. бр. 3904/2 и 2780/16 К.О. Мајур, поднет од стране Града Шапца, дана 30.5.2022.
године.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Град Шабац преко овлашћеног лица Радосављевић Владимира дипл.грађ.инж. бр. лиценце
314 Н145 14 ИКС, поднео је овом Органу дана 30.5.2022. 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:

-овлашћење бр. 21/2020 од 1.12.2020.године;

-геодетски снимак израђен од ПБ “Террапројект”;

-извод из пројекта и пројекат за грађевинску дозволу израђени од “INIP ING“ д.о.о. Нови
Сад, главни пројектант је Спахић Дејан дипл.маш.инж. бр. лиценце 330 Д773 06 ИКС, са
елаборатом заштите од пожара;

-докази о уплати накнаде за ЦЕОП у износу од 5.000,00 динара.

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:

-Уз захтев није достављено решење надлежног органа којим се утврђује износ накнаде за
промену намене пољопривредног земљишта у грађевинско нити доказ да је та накнада
плаћена, с обзиром да су у евиденцији катастра непокретности предметне парцеле уписане
са теретом обавезе плаћања наведене накнаде.

-Захтев за грађевинску дозволу поднет је у складу са локацијским условима ROP-SAB-5711-
LOC-1/2022 заводни број 350-1-97/22-11 од 25.03.2022. У посебним условима датим у
наведеним локацијским условима тражено је да се приликом израде ПГД-а поступи у складу
са Техничким условима за пројектовање и изградњу, број 1093/СР-63/22 од 15.03.2022.год,
издатим од стране ЈКП „Водовод-Шабац“, Служба развоја и инвестиција. Тражено је да у
процедури исходовања грађевинске дозволе техничко решење буде достављено у ЈКП
„Водовод-Шабац“ на увид. Уз предметни захтев није достављен доказ да је поступљено у
складу са посебним условима датим у локацијским условима. Потребно је уз усаглашени
захтев доставити писани доказ о сагласности „Водовод-Шабац“ на ПГД.

-У складу са Прилогом 1 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину
вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (,,Сл. гласник
РС”.бр. 73/2019), главна свеска треба да садржи изјаву овлашћеног лица (образац из
Прилога 6 наведеног Правилника). У складу са чланом 80. став 1. Правилника, техничкој
контроли ПГД подлежу пројекти, односно делови ПГД. Главна свеска не подлеже техничкој
контроли.



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.

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. 18. ст. 7 и 8 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, кроз систем Агенције за
привредне регистре, а преко овог органа.

 

Обрадиле                                                                                   ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА

дипл.грађ.инж. Лидија Лукић                                                             ГРАДСКЕ УПРАВЕ

дипл.прав.Биљана Вудраг                                                       дипл.инж.геодез. Миљан Угринић


