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Ш а б а ц

 

На основу чл. 134. ст. 2. и 141. 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. 24. ст. 1. 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 Јевтић Бранка из Варне, Шабачка улица бб, чији је пуномоћник Александра
Јовановић пр Архитектонска делатност “Host projekt” Шабац, за издавање решења о измени
решења бр. 351-1236/89-09 од 7.11.1989. године којим је Јекић Даници и Саватић Бранку
одобрена изградња куће за одмор и опоравак на кат. парцели бр. 52 КО Варна, због промене
инвеститора и због промене у техничкој документацији, доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-12461-CPА-3/2022 за издавање решења о измени
решења бр. 351-1236/89-09 од 7.11.1989. године којим је Јекић Даници и Саватић Бранку
одобрена изградња куће за одмор и опоравак на кат. парцели бр. 52 КО Варна, због промене
инвеститора и због промене у техничкој документацији, који је поднет овом органу
30.6.2022. године од стране Јевтић Бранка из Варне, Шабачка улица бб, преко пуномоћника
Александре Јовановић пр Архитектонска делатност “Host projekt” Шабац, због неиспуњења
формалних услова.

О б р а з л о ж е њ е

 

Јевтић Бранко из Варне, Шабачка улица бб, поднео је 30.6.2022. године овом органу
захтев за издавање решења о измени решења бр. 351-1236/89-09 од 7.11.1989. године којим
је Јекић Даници и Саватић Бранку одобрена изградња куће за одмор и опоравак на кат.
парцели бр. 52 КО Варна, због промене инвеститора и због промене у техничкој
документацији. Захтев за измену грађевинске дозволе је поднет електронским путем кроз
централни информациони систем Агенције за привредне регистре преко пуномоћника
Александре Јовановић пр Архитектонска делатност “Host projekt” Шабац, која поседује
лиценце бр. 300 O112 15, 381 1763 18 и 400 Ј310 15 ИКС.



Уз захтев је приложена следећа документација у pdf формату електронски потписана, а
графичка документација и у dwg формату:

-оверено пуномоћје;

-извод из пројекта за грађевинску дозволу и пројекат за грађевинску дозволу (0-главна
свеска, 1-пројекат архитектуре) са елаборатом енергетске ефикасности који су урађени од
стране Александре Јовановић пр Архитектонска делатност “Host projekt” Шабац, главни
пројектант је дипл. инж. арх. Јовановић Александра, бр. лиценце 300 O112 15 и 381 1763 18
ИКС и са извршеном техничком контролом од стране Самостални пројектни биро “Forma
design”, Павловић Ненад предузетник, Штитар;

-геодетски сниамк који је урађен од стране Немање Маринковића, предузетника “Geo
Engineering&Consulting”, Ниш;

-решење Општинског секретаријата за урбанизам, стамбено-комуналне имовинскоправне
послове СО Шабац бр. 351-1236/89-89 од 7.11.1989. године којим је Јекић Даници и Саватић
Бранку одобрена изградња куће за одмор и опоравак на кат. парцели бр. 52 КО Варна;

-оверени уговор о купопродаји кат. парцеле бр. 53 КО Варна закључен 22.7.2009. године
између продавца Јекић Данице и купца Јевтић Бранка;

-оверени уговор о купопродаји кат. парцеле бр. 52 КО Варна и саграђене приземне стамбене
зграде на тој кат. парцели закључен 22.7.2009. године између продавца Саватић Бранке и
купца Јевтић Бранка;

-решење о накнади за промену намене пољопривредног земљишта у грађевинско за кат.
парцелу бр. 52 Варна, са доказом о извршеној уплати;

-докази о извршеним уплатама и то: републичка административна такса на захтев у износу
од 330 динара и за издавање решења о грађевинској дозволи у износу од 480 динара и
накнада по Одлуци о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција
за привредне регистре у износу од 3000 динара.

Чланом 141. ст. 1. Закона о планирању и изградњи прописано је да ако се након
правноснажности решења о грађевинској дозволи промени инвеститор, нови инвеститор је
дужан да у року од 30 дана од дана настанка промене, поднесе органу који је издао
грађевинску дозволу захтев за измену решења о грађевинској дозволи.

Чланом 141. ст. 3. Закона о планирању и изградњи прописано је да ако се објекат за који је
издато решење о грађевинској дозволи налази на земљишту које је у приватној својини, уз
захтев за измену решења о грађевинској дозволи доставља се уговор о куповини
грађевинског земљишта, односно објекта у изградњи, закључен у облику јавнобележничког
записа, односно други правни основ о стицању права својине на грађевинском земљишту,
односно објекту у изградњи, са доказом о плаћеном одговарајућем порезу у складу са
законом којим се уређују порези на имовину, односно доказом да промет грађевинског
земљишта, односно објекта у изградњи није предмет опорезивања у складу са законом којим
се уређују порези на имовину.

Чланом 141. ст. 12. Закона о планирању и изградњи прописано је да се одредба овог члана
која се односи на измену решења о грађевинској дозволи услед промене инвеститора сходно
примењује и на измену одобрења за изградњу и главног пројекта потврђеног у складу са
одредбама Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 47/03 и 34/06), као
и на измену решења о грађевинској дозволи издатој по одредбама раније важећих закона



којима је уређивана изградња објеката, када је у складу са тим решењем започета изградња
објекта.

Чланом 24. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(“Сл. гласник РС” бр. 68/2019) 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 закључак 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.

Увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је следеће:

-Решење бр. 351-1236/89-08 од 7.11.1989. године је издато Јекић Даници и Саватић Бранку за
изградњу куће за одмор и опоравак на кат. парцели бр. 52 КО Варна, а као основ за промену
инвеститора су приложена два уговора и то уговор о купопродаји кат. парцеле 53 КО Варна
закључен између продавца Јекић Данице и купца Јевтић Бранка и уговор о купопродаји кат.
парцеле бр. 52 КО Варна и саграђене стамбене зграде на тој парцели закључен између
продавца Саватић Бранке и купца Јевтић Бранка. Дакле, пре свега основ за промену
инвеститора у складу са чл. 141. Закона о планирању и изградњи је уговор који обухвата
објекат у изградњи, а према приложеном уговору објекат је саграђен. Такође, решење је
издато Јекић Даници и Саватић Бранку, што значи да су инвеститори изградње објекта Јекић
Даница и Саватић Бранко, а уговор о купопродаји објекта је закључен између Саватић
Бранке и Јевтић Бранка (уговор је закључен само са једним инвеститором, а није јасно да ли
је суинвеститор и продавац Бранко или Бранка односно да ли је реч о истом лицу). Даље, у
складу са чл. 141. Закона о планирању и изградњи потребно је приложити и доказ о
плаћеном одговарајућем порезу у складу са законом којим се уређују порези на имовину,
односно доказ да промет грађевинског земљишта, односно објекта у изградњи није предмет
опорезивања у складу са законом којим се уређују порези на имовину.

Имајући у виду напред наведено овај орган је на основу својих овлашћења из члана 8ђ
Закона о планирању и изградњи и на основу члана 24 у вези са чл. 18. ст. 1 и чл. 17. ст. 2 и
члана 25. ст. 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем (“Сл. гласник РС” бр. 68/2019), одлучио као у диспозитиву.

Ако подносилац захтева у року од 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/измену 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. 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 достављања истог, а преко овог органа.



Обрађивачи
дипл. инж. арх. Милан Томашевић                                                 НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
дипл. прав. Јелена Ђокић                                    дипл. простор. план. Јасмина Стевановић
 
Доставити:
-пуномоћнику,
-архиви.


