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Ш а б а ц

 

На основу чл. 136. ст. 1. Закона о општем управном поступку (“Сл. гласник РС”, бр. 18/2016
и 95/2018 - аутентично тумачење) и чл. 134. ст. 2. 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) Одсек за спровођење обједињене процедуре одељења
за урбанизам градске управе града Шапца решавајући по захтеву Василић Владимира из
Београда (Раковица), Ул. Луке Војводића бр. 28/2, чији је пуномоћник Александра Јовановић
пр Архитектонска делатност “Host projekt” Шабац, за издавање грађевинске дозволе за
изградњу стамбеног објекта на кат. парцели бр. 8465 КО Шабац, у Шапцу, Хиландарска
улица, доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

ОДБИЈА СЕ захтев бр. ROP-SAB-25189-CPI-2/2022 за издавање грађевинске дозволе за
изградњу изградњу стамбеног објекта на кат. парцели бр. 8465 КО Шабац, у Шапцу,
Хиландарска улица, који је поднет овом органу 3.10.2022. године од стране Василић
Владимира из Београда (Раковица), Ул. Луке Војводића бр. 28/2, преко пуномоћника
Александре Јовановић пр Архитектонска делатност “Host projekt” Шабац, као неоснован.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Василић Владимир из Београда (Раковица), Ул. Луке Војводића бр. 28/2, поднео је овом
органу 3.10.2022. године захтев за издавање грађевинске дозволе за изградњу стамбеног
објекта на кат. парцели бр. 8465 КО Шабац, у Шапцу, Хиландарска улица. Захтев 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 и 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 снимак који је урађен од стране
Александра Михаиловића предузетника СЗР Геометар, Ваљево; оверена сагласност
Грујичић Славице, сукорисника предметне кат. парцеле; уговор о поклону закључен
измеђупоклонодавца Василић Вере и поклонопримца Василић Владимира, са клаузулом о
потврђивању приватне исправе Јавног бележника у Шапцу Вујић Ненада бр. ОПУ:1477-2022
од 26.9.2022. године и докази о извршеним уплатама и то републичке административне
таксе на захтев у износу од 330 динара и за издавање грађевинске дозволе у износу од 480
динара и накнаде за услуге које пружа Агенција за привредне регистре у износу од 3.000
динара.

Чланом 136. Закона о општем управном поступку (“Сл. гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 –
аутентично тумачење) прописано је да се решењем одлучује о праву, обавези или правном
интересу странке.

Чланом 134. ст. 2. Закона о планирању и изградњи прописано је да се поверава јединицама
локалне самоуправе издавање грађевинских дозвола за изградњу објеката који нису
одређени у чл. 133. овог закона.

Чланом 135. ст. 1. Закона о планирању и изградњи 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 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.

Поступајући по захтеву за издавање грађевинске дозволе овај орган је најпре утврдио да су
испуњени формални услови из чл. 17. ст. 1 и 2. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019). Након тога, овај орган је 13.10.2022.
године у складу са чл. 19. ст. 1. истог правилника по службеној дужности од РГЗ-Службе за
катастар непокретности Шабац прибавио препис листа непокретности бр. 6465 КО Шабац.
Увидом у прибављени препис листа непокретности утврђено је да је Василић Владимир на
предметној катастарској парцели у Б листу – подаци о носиоцу права на земљишту уписан
са правом коришћења, а не са правом својине. Уз захтев је приложен уговор о поклону који
се не може прихватити као доказ о одговарајућем праву јер је предмет тог уговора такође
право коришћења, а поред тога се право својине на основу правног посла стиче уписом у
евиденцији катастра непокретности.

Имајући у виду да је захтев поднет за издавање грађевинске дозволе за изградњу новог
објекта на кат. парцели бр. 8465 КО Шабац, а да се право коришћења на парцели не може
сматрати одговарајућим правом на земљишту у смислу чл. 135. Закона о планирању и
изградњи, применом наведених одредаба, одлучено је као у диспозитиву.

Напомена: С обзиром да је поднети захтев одбијен, подносилац захтева нема право на
усаглашени захтев. Указује се подносиоцу захтева да је потребно, уколико не изјављује
жалбу на ово решење, да поднесе нов захтев за издавање грађевинске дозволе (не



усаглашени захтев) са целокупном потребном документацијом и поново уплаћеним таксама
и накнади за ЦЕОП систем. Пре подношења новог захтева потребно је у евиденцији
катастра непокретности извршити упис права својине односно сусвојине у корист
инвеститора, а овај орган ће у поступку по новом захтеву по службеној дужности прибавити
податке катастра непокретности.

Поука о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС у року од 15 дана од дана обавештавања о
решењу електронским путем, кроз централни информациони систем Агенције за привредне,
преко овог органа, таксирана са 490 динара републичке административне таксе на жиро
рачун бр. 840-742221843-57 позив на број 97 92-099.

Обрађивачи                                                                                                    ПО ОВЛАШЋЕЊУ
дипл. инж. арх. Милан Томашевић                                НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
дипл. прав. Јелена Ђокић                                                дипл. инж. геодез. Миљан Угринић
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