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Ш А Б А Ц

На основу чл. 8ђ. ст. 1, 2 и 3. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009,
81/2009-испр., 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, 9/2020 и 52/2021), чл. 17. и 18.
ст. 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.
Гласник РС“ бр. 68/2019), Одељење за урбанизам Градске управе града Шапца – Одсек за
обједињену процедуру, решавајући по захтеву (поднет као усаглашен) инвеститора
Туфегџић Александра из Шапца, Милорада Панића Сурепа бр. 5, поднетом преко
пуномоћника, Центар за пројектовање, архитектонску делатност и инжењерске услуге
Пројект центар Шабац, Зеленовић Саша, предузетник, за издавање грађевинске дозволе за
изградњу стамбеног објекта, на кат. парцели бр. 2534/1 КО Мајур, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Одбија се захтев за издавање грађевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта, на кат.
парцели бр. 2534/1 КО Мајур, поднет овом органу дана 22.09.2022. године, као усаглашен,
од стране Туфегџић Александра из Шапца а преко Центра за пројектовање, архитектонску
делатност и инжењерске услуге Пројект центар Шабац, Саша Зеленовић, предузетник.

О б р а з л о ж е њ е

Туфегџић Александар из Шапца, Милорада Панића Сурепа бр. 5, поднео је овом Одељењу,
дана 22.09.2022. године а преко пуномоћника, Центар за пројектовање, архитектонску
делатност и инжењерске услуге Пројект центар Шабац, Саша Зеленовић, предузетник, као
усаглашен, захтев за издавање грађевинске дозволе за изградњу породичног стамбеног
објекта, на кат. парцели бр. 2534/1 КО Мајур.

Захтев је поднет након што је, решењем овог органа ROP-SAB-9562-CPIH-6/2022 заводни
бр. 351-205/2022-11 од 29.08.2022. године, одбачен усаглашени захтев именованог
инвеститора, за издавање грађевинске дозволе за изградњу предметног објекта, поднет дана
03.08.2022. године.

Усаглашени захтев од 03.08.2022. године, поднет је пошто је одбачен захтев инвеститора за
издавање грађевинске дозволе за изградњу предметног објекта поднет 12.07.2022. године,
решењем овог органа ROP-SAB-9562-CPI-5/2022 заводни бр. 351-187/2022-11 од 21.07.2022.
године.



Трећи захтев, поднет 22.09.2022. године, након одбацивања усаглашеног захтева, требало је
поднети као нов захтев, са свом прописаном документацијом и доказом о уплати нове
административне таксе и накнаде за ЦЕОП а не као усаглашен.

Чл. 18. ст. 4. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем, прописано је да ако подносилац захтева у року од 30 дана од дана објављивања на
интернет страници надлежног органа, поднесе нов усаглашен захтев и отклони све
недостатке, не доставља се документација поднета уз захтев који је одбачен нити се поново
плаћа администартивна такса из чл. 16. ст. 2. тач. 3) овог правилника али је у чл. 18. ст. 5.
Правилника прописано да подносилац захтева може само једном искористити право на
подношење усаглашеног захтева, без обавезе достављања документације поднете уз
захтев који је одбачен и поновног плаћања администартивне таксе, односно накнаде.

У конкретном случају, подносилац захтева је једном већ искористио своје право на
подношење усаглашеног захтева (03.08.2022. године) из чл. 18. ст. 4. истог правилника и
обзиром да нема право на поновно подношење усаглашеног захтева, овај орган је одлучио
као у диспозитиву решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења, може се изјавити жалба Министарству
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС, у року од осам дана од пријема истог,
преко овог органа а кроз централни информациони систем Агенције за привредне регистре,
таксирана са 490 динара републичке административне таксе на жиро рачун бр. 840-
742221843-57 позив на број 97 92-099.
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