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Ш а б а ц

На основу чл. 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/2016 и
95/2019-аутентично тумачење) и чл. 145. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник
РС“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,
98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021),
Одељење за урбанизам Градске управе града Шапца – Одсек за обједињену процедуру,
решавајући по захтеву Града Шапца, Господар Јевремова бр. 6, поднетом преко
овлашћеног лица Радосављевић Владимира из Шапца ул. Карађорђева бр. 55, за
издавање грађевинске дозволе за изградњу улице Боже Милановића у оквиру планског
блока 131а у насељу Шумице у Шапцу, кат. парцеле број: 331, 432, 431 и 434 све у КО
Шабац, доноси

Р Е Ш Е Њ E

Одбија се захтев Града Шапца, поднет преко овлашћеног лица Радосављевић Владимира
из Шапца ул. Карађорђева бр. 55, за издавање грађевинске дозволе за изградњу улице
Боже Милановића у оквиру планског блока 131 у насељу Шумице у Шапцу, као
неоснован.

О б р а з л о ж е њ е

Град Шабац поднео је, преко овлашћеног лица Радосављевић Владимира из Шапца ул.
Карађорђева бр. 55, захтев за издавање грађевинске дозволе за изградњу улице Боже
Милановића у оквиру планског блока 131а у насељу Шумице у Шапцу.

Уз захтев, поднет преко централног информационог система Агенције за привредне
регистре, приложено је пуномоћје, прописана пројектна документација, коју је урадио
ИНИП ИНГ доо Нови Сад, главни пројектант дипл. инж. грађ. Драгослав Ћирић, број
лиценце 315Ј47910, ситуациони план, пуномоћје и доказ о уплати накнаде за ЦЕОП.

Чл. 134. ст. 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. 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, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021) прописано је да
се поверава јединицама локалне самоуправе издавање грађевинских дозвола за изградњу
објеката који нису одређени у чл. 133. овог закона.



Чл. 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, има одговрајуће право на земљишту или објекту и који је доставио
доказе прописане подзаконским актом, којим се ближе уређује садржина и начин
издавања грађевинске дозволе и платио одговарајуће административне таксе.

Чл. 135. ст. 2. истог закона, прописано је да се као одговарајуће право на земљишту
сматра право својине, право закупа на грађевинском земљишту у јавној својина, као и
друга права прописана овим законом.

Чл. 29. ст. 3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем прописано је да надлежни орган утврђује постојање одговарајућег права на
земљишту, односно објекту, сходном применом одредби које се односе на прибављање
листа непокретности у поступку издавања грађевинске дозволе из чл. 19. овог
правилника.

Чл. 29. ст. 6. истог правилника прописано је, између осталог, да ако надлежни орган,
увидом у документацију, утврди да нису испуњени услови из ст. 3. овог члана, доноси
решење којим одбија захтев, у року од 8 дана од дана подношења захтева.

Увидом у извод из листа непокретности број: 15213 за КО Шабац, утврђено је да је на
кат. парцели бр. 331 КО Шабац, уписан Град Шабац са правом јавне својине. У истом
листу непокретности, Град Шабац је уписан са правом јавне својине и на кат. парцелама
бр. 432 и 434 КО Шабац.

У истом листу непокретности Град Шабац је уписан са правом јавне својине и на кат.
парцели бр. 331 КО Шабац а у Г листу – терети на парцели, уписана је забележба
покренутог поступка за промену намене пољопривредног земљишта.

У листу непокретности бр. 15474, на кат. парцели бр. 431 КО Шабац, уписан је град
Шабац са правом коришћења на уделу 513/553 а са државном својином је уписана
Република Србија, док су Крстић Драган и Николић Биљана из Шапца уписани као
сукорисници предметне парцеле, на уделима од по 20/553. Чл. 135. ст. 15. Закона о
планирању и изградњи, прописано је да се грађевинска дозвола издаје инвеститору који
има одговарајуће право на земљишту тј. право својине или дугорочног закупа, тако да се
право коришћења не сматра одговарајућим правом, из наведног члана закона.
Истовремено, уз захтев је требало доставити и доказ да су са уписаним сукорисницима,
регулисани имовинско-правни односи а уколико то није учињено, онда њихова оверена
сагласност, дата у својству сукорисника земљишта, за изградњу предметне улице.

Обзиром да у конкретном случају, инвеститор нема одговарајуће право на земљишту, из
чл. 135. Закона о планирању и изградњи и сагласност сукорисника парцеле бр. 431 КО
Шабац, овај орган је, применом наведених одредби Закона и Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем, одлучио као у диспозитиву.

Против овог Решења, може се изјавити жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре РС, Београд Немањина 22-26 у року од 8 дана од дана пријема истог а
преко овог органа, таксирана са 490,00 динара републичке административне таксе, на
жиро рачун бр. 840-742221843-57 позив на број 97 02-099, електронским путем кроз
централни информациони систем Агенције за привредне регистре.
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