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На основу 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) и чл. 18. 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
инвеститора Марковић Горана из Шапца, Караска улица бр. 33, ЈМБГ 0809978772025, чији
су пуномоћници адвокат Тешић Александра из Шапца, Ул. господар Јевремова бр. 33 и
дипл. грађ. инж. Милутиновић Бранко из Шапца, Ул. мајора Александра Глишића бр. 2, за
издавање грађевинске дозволе за изградњу самоуслужне аутоперионице (три бокса са
техничком собом) на кат. парцели бр. 8958/4 КО Шабац, у Шапцу, Касарска улица бр. 29А,
доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-22156-CPI-3/2023 за издавање грађевинске дозволе за
изградњу самоуслужне аутоперионице (три бокса са техничком собом), нето површине
111,20m², бруто површине 122,94m², на кат. парцели бр. 8958/4 КО Шабац, у Шапцу,
Касарска улица бр. 29А, који је поднет овом органу 28.2.2023. године од стране инвеститора
Марковић Горана из Шапца, Караска улица бр. 33, преко пуномоћника дипл. грађ. инж.
Милутиновић Бранка из Шапца, Ул. мајора Александра Глишића бр. 2, због неиспуњења
формалних услова.

О б р а з л о ж е њ е

Марковић Горан из Шапца, Караска улица бр. 33, поднео је овом органу 28.2.2023.
године захтев за издавање грађевинске дозволе за изградњу самоуслужне аутоперионице
(три бокса са техничком собом) на кат. парцели бр. 8958/4 КО Шабац, у Шапцу, Касарска
улица бр. 29А. Захтев је поднет електронским путем, кроз централни информациони систем
Агенције за привредне регистре, преко пуномоћника дипл. грађ. инж. Милутиновић Бранка



из Шапца, Ул. мајора Александра Глишића бр. 2, који поседује лиценце бр. 310 О94116 и
410 Х885 13 ИКС.

Уз захтев је приложена следећа документација у pdf формату електронски потписана, а
графичка документација и у dwg формату:

-пуномоћје дато од стране Марковић Горана адвокату Тешић Александри;

-овлашћење дато од стране адв. Тешић Александре дипл. грађ. инж. Милутиновић Бранку;

-извод из пројекта за грађевинску дозволу са главном свеском и пројекат за грађевинску
дозволу (1-пројекат архитектуре, 2-пројекат конструкције) који су урађени од стране Саше
Зеленовића пр Центар за пројектовање, архитектуру и инжењерске услуге Пројект центар
Шабац, главни пројектант је дипл. грађ. инж. Милутиновић Бранко, бр. лиценце 310 О941 16
ИКС, са извршеном техничком контролом од стране Александра Лукића пр Архитеконска
делатност Пракса 59 Шабац;

-катастарско-топографски план који је израђен 22.2.2022. године од стране “Геодата ПГЈ”,
ДОО Обреновац;

-решење Одељења за инспекцијске и комунално-стамбене послове градске управе града
Шапца бр. 501-01-16/2022-08 од 24.6.2022. године којим је утврђено да за пројекат
“Самоуслужна аутоперионица на к.п. број 8958/4 КО Шабац” није потребна процена утицаја
на животну средину;

-решење Одељења за пољопривреду градске управе града Шапца бр. 320-01-1-270/2022-19
од 2.2.2023. године о ослобођењу од обавезе плаћања накнаде за промену намене
пољопривредног земљишта у грађевинско за кат. парцелу бр. 8958/4 КО Шабац;

-уговор о измештању постојећег електроенергетског објекта (бр. 2460800-180399/2-22-УГИ
од 14.6.2022. године закључен између Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд огранак
Електродистрибуција Шабац и Марковић Горана;

-докази о извршеним уплатама и то: републичка административна такса на захтев у износу
од 330 динара и за издавање решења о грађевинској дозволи у износу од 3.880 динара и
накнада за ЦЕОП у износу од 3.000 динара.

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 18. ст. 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем (“Сл. гласник РС” бр. 68/2019) прописано је да ако нису испуњени формални 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 овлашћењу које је дато од стране адв. Тешић Александре Милутиновић Бранку наводи се
са је Милутиновић Бранко овлашћен да електронски поднесе документацију и електронски



потпише документа за инвеститора Марковић Горана. С обзиром да се одлуке донете по
поднетим захтевима у обједињеној процедури аутоматски достављају кроз електронски
систем лицу које је поднело захтев, потребно је у овлашћењу додати да је Милутиновић
Бранко овлашћен и да поднесе захтев и преузме одлуку по поднетом захтеву.

-Уз захтев је достављен катастарско-топографски план од 22.02.2022. године што није
ажурно. Уз усаглашени захтев доставити прописно оверен и електронски потписан ажуран
катастарско-топографски план, са ширим приказом суседних кат. парцела (кат. парцеле бр.
8958/3, 8958/5, 8967 и 8966 КО Шабац) и објеката на суседним парцелама са котираним
минималним удаљеностима планираног објекта од суседних кат. парцела и објеката на тим
парцелама.

-Достављени извод из пројекта за грађевинску дозволу није усаглашен са чланом 33.
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке
документације према класи и намени објеката (,,Сл. гласник РС”, бр. 73/2019). Потребно је
усагласити извод из пројекта за грађевинску дозволу са наведеним правилником и садржајем
наведеним на насловној страници. Главна свеска треба да претходи графичким прилозима у
изводу из пројекта за грађевинску дозволу. У графичким прилозима извода из пројекта за
грађевинску дозволу у pdf формату дати јасно и прегледно димензије габарита објекта,
котирати удаљеност планираног објекта од међе са суседним катастарским парцелама.
Котирати минималну удаљеност планираног објекта од објекта на суседној кат. парцели бр.
8958/3 КО Шабац. У графичком прилогу ситуациони план са приказом саобраћајног решења
приказати интерне саобраћајнице и незастрте зелене површине (дати легенду површина).
Потребно је синхрон план инсталација усагласити са условима ималаца јавних овлашћења.

-Саставни део локацијских услова у складу са којима је поднет захтев за грађевинску
дозволу су Услови за пројектовање и прикључење бр. 2460800-502903-УПП-22 од
02.12.2022. издати од стране Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд - огранак
Електродистрибуција Шабац у којима је наглашено да не постоји изграђена
електроенергетска инфраструктура потребног капацитета на предметном локалитету. У
издатим локацијским условима затражено је да се уз захтев за грађевинску дозволу достави
Уговор о опремању земљишта између имаоца јавног овлашћења Електродистрибуција
Србије д.о.о. Београд - огранак Електродистрибуција Шабац и инвеститора или јединица
локалне самоуправе или потврде да је изградња недостајуће инфраструктуре у плану имаоца
јавног овлашћења Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд - огранак
Електродистрибуција Шабац. Уз захтев за издавање грађевинске дозволе је достављен
уговор о измештању постојећег електродистрибутивног објекта бр. 2460800-180399/2-22-
УГИ од 14.06.2022. године. Наведени уговор је издат пре него што су и издати услови за
пројектовање и прикључење од стране ЕД Шабац, а који су саставни део локацијских
услова, а поред тога приложени уговор не одговара траженим документима који су наведени
као услов за издавање грађевинске дозволе у издатим локацијским условима.

-У пројекту за грађевинску дозволу - пројекат архитектуре нема потписа одговорног
пројектаната овог пројекта у техничком опису архитектуре.

-Технички описи инсталација (водовода и канализације и електроенергетских инсталација)
који су део пројекта за грађевинску дозволу – пројекта архитектуре, нису усаглашени са
одговарајућим условима надлежних имаоца јавних овлашћења који су саставни део
локацијских услова у складу са којима је поднет захтев за грађевинску дозволу.

-Изјаве одговорних пројектаната за пројекат архитектуре и технички описи хидротехничких
инсталација и електроенергетских инсталација потребно је да садрже и изјаву о
усаглашености са локацијским условима, у складу са прилогом 4 Правилника о садржини,



начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и
намени објеката ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019).

-Електронски потпис главног пројектанта Милутиновић Бранка у изводу из пројекта за
грађевинску дозволу је невалидан.

-Уз захтев је приложен извод из пројекта за грађевинску дозволу заједно са главном свеском.
Поред извода из пројекта за грађевинску дозволу који између осталог садржи и главну
свеску, потребно је и засебно приложити главну свеску, у складу са чл. 33 и 51. Правилника
о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације
према класи и намени објеката (,,Службени гласник РС” бр. 73/2019).

Напомена : О поднетом захтеву за издавање ове грађевинске дозволе биће обавештена и
лица која су тражила да као заинтересована лица буду укључена у поступак издавања
грађевинске дозволе и то: Матијевић Алекса, Марковић Марко, Марковић Драган, Грујичић
Драган и Панић Предраг (испред групе грађана и лично).

Имајући у виду напред наведено овај орган је на основу својих овлашћења из чл. 8ђ Закона о
планирању и изградњи и чл. 18. ст. 1. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019), донео одлуку као у
диспозитиву овог решења.

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 издавање 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.

 


