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Ш а б а ц

 

 

На основу чл. 136. ст. 1. Закона о општем управном поступку (Службени гласник РС бр.
18/16 и 95/18) и 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, 9/20 и 52/21) Одсек за спровођење обједињене
процедуре одељења за урбанизам градске управе града Шапца решавајући по захтеву Града
Шапца, МБ 07170122, поднетом преко овлашћеног дипл.грађ.инж. Радосављевић Владимира
бр. лиценце 314 Н145 14 ИКС, у поступку издавања грађевинске дозволе за изградњу
приступних саобраћајница у оквиру планског блока 131а у насељу Шумице у Шапцу, на кат.
парцели бр. 331, 432, 433, 434 К.О. Шабац, доноси:

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

ОДБИЈА СЕ захтев бр. ROP-SAB-24270-CPI-4/2022 за издавање грађевинске дозволе за
изградњу приступних саобраћајница у оквиру планског блока 131а у насељу Шумице у
Шапцу, на кат. парцели бр. 331, 432, 433, 434 К.О. Шабац, поднет овом органу дана
26.10.2022. године, од стране Града Шапца, као неоснован.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Град Шабац, преко овлашћеног лица дипл.грађ.инж. Радосављевић Владимира бр. лиценце
314 Н145 14 ИКС, поднео је дана 26.10.2022. године, захтев за издавање грађевинске дозволе
за изградњу приступних саобраћајница у оквиру планског блока 131а у насељу Шумице у



Шапцу. Уз захтев поднет преко централног информационог система Агенције за привредне
регистре приложени су техничка документација у dwg формату и следећи прилози у pdf
формату потписани квалификованим електронским потписом:

-овлашћење за Радосављевић Владимира;

-извод из пројекта и пројекат за грађевинску дозволу израђени од “Inip ing” д.о.о. Нови Сад,
главни пројектант је Ћирић Драгослав дипл.грађ.инж. бр. лиценце 315 Ј479 10 ИКС;

-катастарско-топографски план израђен од ЈП “Инфраструктура-Шабац”;

-доказ о уплати накнаде за ЦЕОП у износу од 5.000,00 динара;

Чланом 136. ст. 1. Закона о општем управном поступку (Службени гласник лист РС бр. 18/16
и 95/18) прописано је да се решењем се одлучује о праву, обавези или правном интересу
странке.

Чланом 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, 9/20 и 52/21) 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.

Ставом 2. истог члана прописано је да се као 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. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре (Службени гласник РС бр. 68/19). Након тога, овај орган је из разлога што
податке о непокретности није било могуће прибавити преко Сервисне магистрале, од РГЗ
Служба за катастар непокретности Шабац, прибавио листове непокретности бр. 15213,
12123, 15213. Увидом у прибављене листове непокретности утврђено је следеће:

-На кат.парц. бр. 331 К.О. Шабац са правом својине уписан је Град Шабац, својина јавна
обим удела 1/1, врста земљишта градско грађевинско земљиште, култура њива прве класе, и
терет да је покренут поступак за промену намене пољопривредног земљишта;

-На кат. парц. бр. 434 К.О. Шабац са правом својине обим удела 1/1, облик својине уписан је
град Шабац, врста земљишта градско грађевинско земљиште, остало вештачки створено
неплодно земљиште;

-На кат.парц. бр. 433 К.О. Шабац са правом коришћења уписане су Мешановић Алексија са
обимом удела од 1/2, Папић Марија са обимом удела од 1/2 и Република Србија, својина
државна, удео 1/1;



-На кат.парц. бр. 432 К.О. Шабац са правом својине на парцели уписан је Град Шабац. На
парцели је уписан објекат – улица Боже Милановића с правним статусом објекат изграђен
без одобрења за градњу и Град Шабац са врстом права држалац, удео 1/1;

За парцелу бр. 331 К.О. Шабац која је уписана као њива прве класе, потребно је приложити
доказ да је плаћена накнада за промену намене пољопривредног земљишта. Парцелa бр. 433
K.O. Шабац на којој је планирана изградња није у својини Града Шапца. На парцели су са
правом коришћења уписане Мешановић Алексија и Папић Марија

Имајући у виду да подносилац захтева није уписан са правом својине на кат.парц. бр. 433
К.О. Шабац, на којој је планирана изградња и да захтеву није приложен доказ да је плаћена
накнада за промену намене пољопривредног земљишта за кат.парц. бр. 331 К.О. Шабац,
одлучено је као у диспозитиву решења.

Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре РС, у року од осам дана од дана пријема истог, таксирана са 490,00 динара
републичке административне таксе на жиро рачун бр. 840-742221843-57 позив на број 97 92-
099. електронским путем кроз централни информациони систем Агенције за привредне.

 

Обрадили                                                                                  ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА

дипл.инж.арх.Милан Томашевић                                                     ГРАДСКЕ УПРАВЕ

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

 

Доставити:

-подносиоцу захтева,

-архиви.

 


