Република Србија
ГРАД ШАБАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам
Одсек за обједињену процедуру
Број: ROP-SAB-3021-IUP-1/2019
Заводни број: 351-3-36/2019-11
Дана: 14.02.2019. године
Господар Јевремова бр. 6
Шабац
Градска управа града Шапца - Одељење за урбанизам, Одсек за обједињену процедуру на основу
чл. 158 ст. 2. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12,
98/13, 132/14, 145/14 и 83/18) и чл. 44. ст. 1 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем (“Сл. гласник РС” бр. 113/15, 96/16 и 120/18) у поступку издавања употребне
дозволе за два стамбена и помоћни објекат на на кат. парц. бр. 8511 К.О. Шабац у Шапцу ул. Проте
Смиљанића бр. 75, покренутом по захтеву Милутиновић Зорана из Шапца ул. Проте Смиљанића бр.
75, поднетом преко пуномоћника Савић Милосаве из Шапца, доноси:
З А К Љ У Ч А К
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-3021-IUP-1/2019 за издавање употребне дозволе за два
стамбена и помоћни објекат на на кат. парц. бр. 8511 К.О. Шабац у Шапцу ул. Проте Смиљанића бр.
75, поднет од стране Милутиновић Зорана из Шапца ул. Проте Смиљанића бр. 75, дана 12.02.2019.
године.
Образложење
Милутиновић Зоран из Шапца ул. Проте Смиљанића бр. 75, преко пуномоћника Савић
Милосаве из Шапца, поднео је овом органу захтев за издавање употребне дозволе за објекте ближе
описане у диспозитиву. Уз захтев поднет дана 12.02.2019. године, преко централног информационог
система Агенције за привредне регистре приложена је техничка документација у dwg формату и
следећи прилози у pdf формату:
-пуномоћје за заступање у
поступку прибављања употребне дозволе оверено код јавног
бележника под бројем УОП-I: 416-2019 дана 23.01.2019. године;
-докази о уплати републичких административних такси у укупном износу од 5.770,00 динара,
накнада за ЦЕОП и узносу од 1.000,00 динара;
-потврда бр. 351-439/15-07 од 21.12.2015.године, да под је бројем 32 од 1964.године на име
Милутиновић Миливој издата грађевинска дозвола;
-решење бр. 351-129/73-07 од 01.02.1973.године, којим је Милутиновић Миливоју одобрена
доградња поткровља са реконструкцијом крова и плафонске конструкције на кат. паррц. бр. 2054/1;
-решење бр. 351-1507/90-08 од 19.09.1990.године којим је Милутиновић Миливоју одобрена
изградња котларнице на кат. парц. бр. 2448/37;
-потврда бр. 351-441/15-07 од 21.12.2015.године да је Милутиновић Миливој издата грађевинска
дозвола бр. 351-21/89 од 1989.године;
-елаборат геодетских радова за објекат урађен од ГПС “Геолегал” д.о.о. Шабац;
-елаборат геодетских радова за подземне инсталације урађен од ГПС “Геолегал” д.о.о. Шабац;
-катастарско-топографски план кат. парц. бр. 8511 К.О. Шабац;
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-препис листа непокретности бр. 3856 К.О. Шабац у којем је са правом својине на објектима
уписан подносилац захтева.
Чланом 8ђ ставом 2. тачком 4. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС” бр. 72/09,
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 98/13,132/14, 145/14) прописано је да надлежни орган проверава да ли је уз
захтев, односно пријаву приложена сва документација прописана овим законом и подзаконским актима
донетим на основу овог закона.
Чланом 43. ставом 1. тачком 4. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем (“Сл. гласник РС” бр. 113/15, 96/16 и 120/17) прописано је да по пријему захтева за
издавање употребне дозволе, надлежни орган проверава испуњеност формалних услова за поступање
по захтеву, односно да ли је уз захтев приложена сва документација прописана Законом и
подзаконским актима донетим на основу закона.
Увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је следеће:
-приложене потврде бр. 351-439/15-07, 351-441/15-07 и решења бр. 351-129/73-07, 351-1507/9008 нису потписани електронским потписима;
-захтеву није приложено уверење да кат. парц. бр. 8511 К.О. Шабац одговара кат. парц. бр.
2054/1 и 2448/37;
-спратност стамбеног објекта бр. 1 у потврди и елаборату није усклађена. У елаборату је
спратност објекта П+Пк, а у потврди П+Пк и П+1 у табели површине.
Имајући у виду да захтеву није приложена прописана документација и да приложена
документација садржи недостатке, на основу овлашћења из члана 44. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем, одлучено је као у диспозитиву закључка.
Уколико подносилац захтева у року од 30 дана од дана објављивања закључка на интернет
страници овог Органа поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља се
документација поднета уз захтев који је одбачен нити се поново плаћа административна такса и
накнада. У наведеним роковима захтев се подноси као усаглашен захтев, преко централног
информационог система Агенције за привредне регистре.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог закључка може се изјавити приговор Градском већу
града Шапца, у року од 3 дана од дана пријема истог, кроз централни информациони систем Агенције
за привредне регистре.
Обрадила
дипл. правник Биљана Вудраг

ПО ОВЛАШЋЕЊУ
НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
дипл.инж.геодез. Миљан Угринић
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