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Ш а б а ц

 

 

На основу 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, 37/19, 9/20 и 52/21) и чл. 18. ст. 1. Правилника
о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“
бр. 68/19), Одсек за спровођење обједињене процедуре одељења за урбанизам градске
управе града Шапца решавајући о захтеву „Premium residence“ д.о.о. Шабац, са седиштем у
Шапцу у Ул. краља Милутина бр. 3, МБ 21714640, поднетом преко пуномоћника Чавић
Александра дипл.грађ.инж. бр. лиценце 310 О467 15 ИКС, у поступку издавања грађевинске
дозволе за изгадњу стамбеног објекта на кат. парц. бр. 12039 и 12040 К.О. Шабац, доноси:

 

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-38479-CPI-2/2023 за издавање грађевинске дозволе за
изгадњу стамбеног објекта категорије „В“, класификациони бр. 112222, на кат. парц. бр.
12039 и 12040 К.О. Шабац, поднет од „Premium residence“ д.о.о. Шабац, са седиштем у
Шапцу у Ул. краља Милутина бр. 3, дана 20.2.2023. године.



 

О б р а з л о ж е њ е

 

„Premium residence“ д.о.о. Шабац, са седиштем у Шапцу у Ул. краља Милутина бр. 3, преко
пуномоћника Чавић Александра дипл.грађ.инж. бр. лиценце 310 О467 15 ИКС, поднело је
овом Органу дана 20.2.2023. године, захтев за издавање грађевинске дозволе из ст. 1
диспозитива овог решења. Уз захтев поднет преко централног информационог система
Агенције за привредне регистре приложена је техничка документација у dwg формату и
следећи прилози у pdf формату потписани квалификованим електронским потписима:

-пуномоћје од 19.10.2022.године;

-геодетски снимак израђен од ГБ “Гецентар Вујковић” од 16.12.2021.године;

-извод из пројекта и пројекат за грађевинску дозволу који се састоји од главне свеске,
пројеката архитектуре, конструкције, елабората заштите од пожара, елабората енергетске
ефикасности, пројекта лифта, израђени од Агенције за разраду грађевинских пројеката „Бим
пројект“, главни пројектант је Чавић Александар дипл.грађ.инж. бр. лиценце 310 О467 15
ИКС;

-уговор о прикључењу на систем даљинског грејања и изградњи недостајуће
инфраструктуре, закључен између „Premium residence“ д.о.о. Шабац и ЈКП “Топлана-
Шабац“;

-уговор и изградњи недостајућих електроенергетских објеката закључен дана
20.1.20223.године између „Premium residence“ д.о.о. Шабац и ЕД Шабац;

-докази о уплати, административних такси у износима од 5.820,00 и 330,00 динара, накнаде
за ЦЕОП у износу од 3.000,00 динара.

Чланом 135. ст. 1. 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, 37/19, 9/20 и 52/21) 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 17. ст. 1. Правилника о поступку споровођења обједињене
процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ бр. 68/19) прописано је да
надлежни орган по пријему захтева за грађевинску дозволу проверава испуњеност
формалних услова. Чланом 18. ст. 1. истог Правилника је прописано 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:

-Предметни објекат је „В“ категорије. Потребно је приложити све потребне пројекте као
саставни део пројектне документације. Чланом 53. ст. 1. тач.3. Правилника о садржини,
начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и



намени објеката (,,Сл. гласник РС”бр. 73/2019) је прописано да пројекат за грађевинску
дозволу за објекте категорије „В“ чине: пројекат архитектуре и пројекат конструкције,
пројекти инсталација као и пројекти свих области који су релевантни за предметни објекат и
испуњење основних захтева за објекат.

-Чланом 33. ст. 3. тач.4. наведеног Правилника прописано је да извод из пројекта између
осталог чини и спецификација посебних делова објекта. Приложени извод из пројекта не
садржи спецификацију посебних делова;

-У локацијским условима ROP-SAB-38497-LOC-1/2022 заводни број 350-1-674/2022-11 од
29.12.2022.године за изградњу предметног објекта одређени су посебни услови. Један од
посебних услова је да у даљој фази пројектовања у оквиру пројекта за грађевинску дозволу
и пројекта за извођење у оквиру главне свеске спољашњег уређења треба да буде обрађен
пројекат хортикултурног уређења. Он ће бити услов за добијање употребне дозволе.
Приложени пројекат за грађевинску дозволу не садржи пројекат хортикултурног уређења.

Имајући у виду наведено на основу овлашћења из чл. 18. ст. 1. Правилника о поступку
споровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ бр. 68/19)
одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Ако подносилац захтева у року од 30 дана од дана објављивања 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.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се изјавити приговор градском
већу града Шапца у року од 3 дана од дана достављања истог, кроз систем Агенције за
привредне регистре, а преко овог органа.
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