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На основу чл. 134. ст. 2. и 142. 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. 25. 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 суинвеститора Јанковић Бобана и Јанковић Љубице, обоје из Шапца, Ул.
Јасеновачких жртава бр. 41, поднетом преко пуномоћника дипл. инж. арх. Лукић Срђана из
Шапца, Ул. Јарачких жртава бр. 10, за измену решења о грађевинској дозволи овог органа
бр. ROP-SAB-20451-CPIH-5/2020 (заводни број: 351-233/2020-11) од 12.10.2020. године, због
промене начина грејања, доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-20451-CPА-16/2023 за издавање решења о измени
решења о грађевинској дозволи овог органа бр. ROP-SAB-20451-CPIH-5/2020 (заводни број:
351-233/2020-11) од 12.10.2020. године, због промене начина грејања, који је поднет овом
органу 20.9.2022. године од стране суинвеститора Јанковић Бобана и Јанковић Љубице,
обоје из Шапца, Ул. Јасеновачких жртава бр. 41, преко пуномоћника дипл. инж. арх. Лукић
Срђана из Шапца, Ул. Јарачких жртава бр. 10.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Јанковић Бобан и Јанковић Љубица, обоје из Шапца, Ул. Јасеновачких жртава бр. 41,
поднели су овом органу 23.1.2023. године захтев за издавање решења о измени решења о



грађевинској дозволи овог органа бр. ROP-SAB-20451-CPIH-5/2020 (заводни број: 351-
233/2020-11) од 12.10.2020. године, због промене начина грејања (уместо грејања на чврсто
гориво - грејање на гас). Захтев је поднет електронским путем, кроз централни
информациони систем Агенције за привредне регистре пуномоћника дипл. инж. арх. Лукић
Срђана из Шапца, Ул. Јарачких жртава бр. 10, који поседује лиценце бр. 300 1681 03 и 400
3025 03 ИКС. Наведеним решењем издата је грађевинска дозвола суинвеститорима Јанковић
Бобану и Јанковић Љубици за изградњу стамбеног објекта на кат. парцели бр. 8063 КО
Шабац, у Шапцу, Ул. др Аврама Винавера. Уз захтев за измену грађевинске дозволе је
приложена следећа документација у pdf формату електронски потписана, а графичка
документација и у dwg формату: оверено пуномоћје; извод из сепарата пројекта за
грађевинску дозволу, сепарат пројекта за грађевинску дозволу (0-главна свеска, 1-пројекат
архитектуре, 2-пројекат конструкције) са елаборатом енергетске ефикасности који су
урађени од стране Самосталног пројектног бироа “Aalto-architecture&design”, Срђан Лукић,
предузетник Шабац, главни пројектант је дипл. инж. арх. Лукић Срђан, бр. лиценце 300
1681 03 ИКС и са извршеном техничком контролом од стране Дарка Цвејића предузетника
Пројектни биро “Terraprojekt”, Шабац; засебно приложен сепарат пројекта за грађевинску
дозволу (6-пројекат машинских инсталација – унутрашња гасна инсталација) који урађени
од стране “Инип инг”, ДОО Нови Сад, главни пројектант је дипл. маш. инж. Спахић Дејан,
бр. лиценце 330 Д773 06 ИКС, са извршеном техничком контролом од стране Ивана
Живановића предузетника Постављање водоводних канализационих грејних и
климатизационих система “Thermo solutions” Шабац; геодетски снимак који је урађен од
стране "Геодата ПГЈ", ДОО Обреновац и докази о извршеним уплатама и то: републичка
административна такса на захтев у износу од 330 динара и републичка административна
такса за издавање решења у износу од 3.880 динара и накнада за услуге које пружа Агенција
за привредне регистре у износу од 3000 динара.

Чланом 142. ст. 1. Закона о планирању и изградњи прописано је, између осталог, да по
издавању решења о грађевинској дозволи до подношења захтева за употребну дозволу,
инвеститор, у складу са новонасталим финансијским, урбанистичко-планским и другим
околностима, изменама планског документа, изменама у доступности комуналне и друге
инфраструктуре, ради усаглашавања са пројектом за извођење и из других разлога, може
поднети захтев за измену грађевинске дозволе. Ако у току изградње, односно извођења
радова, настану измене у односу на издату грађевинску дозволу, пројекат за грађевинску
дозволу, инвеститор је дужан да обустави градњу и поднесе захтев за измену грађевинске
дозволе.

Чланом 24. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре елеткронским 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 решење 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.

Чланом 18. ст. 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре елеткронским
путем („Сл. гласник РС“ бр. 68/2019) прописано је да ако нису испуњени услови за даље
поступање по захтеву, прописани чланом 17. овог правилника, надлежни орган захтев
одбацује решењем, у року од пет радних дана од дана подношења захтева, уз навођење свих
недостатака.

Увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је следеће:

-У складу са чланом 60. став 1.Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину
вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (,,Сл. гласник РС”,



бр. 73/2019) уколико је након издавања грађевинске дозволе дошло до измена у пројекту
због којих је потребно приступити измени грађевинске дозволе израђује се нови-измењени
пројекат за грађевинску дозволу или се предвиђене измене приказују у сепарату пројекта за
грађевинску дозволу. Уз предметни захтев достављен је Извод из ПГД, те сепарати пројекта
архитектуре и конструкције. Будући да се ради о објекту Б категорије према члану 53.
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке
документације према класи и намени објеката (,,Сл. гласник РС”, бр. 73/2019), ПГД садржи
пројекат архитектуре и пројекат конструкција, као и техничке описе инсталација (саставни
су део ПГД Пројекат архитектуре). Уз захтев је, поред наведеног, достављен и Сепарат ПГД
машинских инсталација који није обухваћен главном свеском. Уколико се као део ПГД за
објекат Б категорије доставља ПГД Машинских инсталација он мора бити наведен у Изводу
из ПГД и у главној свесци и третиран у потпуности исто као и ПГД Пројекат архитектуре и
ПГД Пројекат конструкције (обухваћен у изјави вршиоца техничке контроле, дат у садржају
главне свеске, бити део изјаве главног пројектанта о усаглашености свих делова ПГД....). На
насловној страни пројекта машинских инсталација се наводи да је Спахић Дејан главни
пројектант, док је у пројекту приложено решење о одређивању Спахић Дејана за одговорног
пројектанта машинских инсталација.

-Уз захтев је потребно доставити ажуран катастарско-топографски план. Достављени
катастарско-топографски план је из 2020. године, а с обзиром да је за предметни објекат већ
био поднет захтев за употребну дозволу стање на парцели је промењено.

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. у вези са чл. 17.
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 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. грађ. инж. Лидија Лукић                                               РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
дипл. прав. Јелена Ђокић                                    дипл. простор. план. Јасмина Стевановић
 
Доставити:
-пуномоћнику,
-архиви.



 


