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На основу  чл. 158. 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 и 9/2020) и чл. 44. ст. 1. 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, 
бр. 68/2019), Одељење за урбанизам градске управе града Шапца Одсек за спровођење обједињене 
процедуре решавајући по захтеву инвеститора ГД “Кнез”, ДОО са седиштем у Шапцу, Ул. Шестог 
пука бр. 54, за издавање употребне дозволе за уграђене унутрашње гасне инсталације у стамбеном 
објекту са шест стамбених јединица на кат. парцели бр. 666/25 КО Шабац, у Шапцу, Ул. владике 
Никанора Ружичића, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-20343-IUP-6/2020 за издавање употребне дозволе за 
уграђене унутрашње гасне инсталације у стамбеном објекту са шест стамбених јединица на кат.  
парцели бр.  666/25 КО Шабац, у Шапцу, Ул. владике Никанора Ружичића,  који је поднет овом 
органу  09.12.2020.  године  од  стране  инвеститора  ГД  “Кнез”,  ДОО  Шабац,  а  преко  законског 
заступника – директора дипл. грађ. инж. Кнежевић Драгана, због неиспуњења формалних услова.

 О б р а з л о ж е њ е

 ГД “Кнез”, ДОО са седиштем у Шапцу, Ул. Шестог пука бр. 54, поднео је овом органу 
09.12.2020.  године, електронским  путем  кроз  централни  информациони  систем  Агенције  за 
привредне регистре захтев за издавање употребне дозволе за изведене радова из диспозитива овог 
решења,  а  преко  законског  заступника  –  директора  дипл.  грађ.  инж.  Кнежевић  Драгана,  који 
поседује лиценце бр. 310 6649 04 и 410 03813 03 ИКС.

Уз захтев је приложена следећа документација:
-изјава инвеститора, извођача радова “In tehnik”, ДОО Шабац, одговорног извођача радова 

дипл. маш. инж. Урошевић Мила, бр. лиценце 430 9586 05 ИКС и стручног надзора дипл. маш. 
инж.  Рамазанов  Александра,  бр.  лиценце  330  Л422  12  ИКС, да  је  изведено  стање  једнако 
пројектованом  у  складу  са  Прилогом 7  Правилника о  садржини,  начину  и  поступку  израде  и 
начину  вршења  контроле  техничке  документације  према  класи  и  намени  објеката  (Службени 
гласник РС бр. 73/2019), у pdf формату електронски потписано;

-уговор о извођењу радова закључен између инвеститора и извођача радова  “In  tehnik”, 
ДОО Шабац, у pdf формату електронски потписано;

-уговор  о  вршењу  техничког  прегледа  закључен  између  инвеститора  и  “Института  за 
безбедност и превентивни инжењеринг”, ДОО Нови Сад, у pdf формату електронски потписано;

-одлука о именовању председника и члана Комисије за технички преглед,  у  pdf  формату 
електронски потписано;
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-извештај  комисије  за  технички  преглед  “Института  за  безбедност  и  превентивни 
инжењеринг”, ДОО Нови Сад, у саставу председник комисије дипл. инж. ел. Чедомир Лазаревић, 
бр. лиценце 350 2165 03 ИКС и члан комисије дипл. маш. инж. Жарко Новаковић, бр. лиценце 330 
2259 03 ИКС, са предлогом да се изда употребна дозвола, у pdf формату електронски потписано;

-потврда ЈКП “Топлана Шабац”, Шабац бр. 01-1814/20 од 28.10.2020. године о прикључењу 
објекта на дистрибутивни систем природног гаса, у pdf формату електронски потписано;

-стручни  налаз  бр.  06-53/ША  од  27.11.2020.  године  о  прегледу  унутрашњих  гасних 
инсталација - мерење отпора уземљења и изједначености потенцијала према Закону о безбедности 
и заштити здравља издат од стране “Института за безбедност и превентивни инжењеринг”, ДОО 
Нови Сад, у pdf формату електронски потписано;

-техничко-атестна документација издата од стране извођача радова “In tehnik”, ДОО Шабац 
и одговорног извођача радова дипл. маш. инж. Урошевић Мила, бр. лиценце 430 9586 05 ИКС, у 
pdf формату електронски потписано;

-докази о извршеној уплати републичке административне таксе на захтев у износу од 320 
динара и за издавање употребне дозволе износу од 9.450 динара накнаде за ЦЕОП у износу од  
1.000 динара, у pdf формату електронски потписано.

Чланом 43. ст. 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем („Сл.  гласник  РС“,  бр.  68/2019) прописано  је  да  надлежни орган по пријему захтева  за 
издавање употребне дозволе проверава испуњеност формалних услова.

Чланом 44. 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  43.  овог  правилника,  надлежни  орган  захтев 
одбацује решењем, у року од пет радних дана од дана подношења захтева, уз навођење разлога за 
такву одлуку. 

Увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је следеће:
-Захтев је поднет за издавање употребне дозволе за уграђене унутрашње гасне инсталације 

у  стамбеном  објекту  са  шест  станова  на  кат.  парцели  бр.  666/25  КО  Шабац  и  уз  захтев  је 
приложена документација која се односи само на унутрашње гасне инсталације у том објекту. 
Међутим, ово одељење је издало решење бр.  ROP-SAB-20343-ISAW-4/2019 (заводни број: 353-4-
360/2019-11) од 02.12.2019. године које се односи, поред уградње унутрашњих гасних инсталација, 
и  на  групни прикључак на  дистрибутивну  гасну  мрежу  -  прикључни  вод  и кућне мерно-
регулационе сетове (КМРС) за потребе предметног објекта, па је стога потребно усагласити захтев 
и пратећу документацију са издатим решењем о одобрењу извођења радова. 

-У ставу 3.  диспозитива решења овог органа бр.  ROP-SAB-20343-ISAW-4/2019 (заводни 
број: 353-4-360/2019-11) од 02.12.2019. године наведено је да је инвеститор дужан да достави овом 
органу  главни  пројекат  заштите  од  пожара  и  пројекат  за  извођење  ради  подношења  захтева 
Министарству унутрашњих послова РС за прибављање сагласности на техничку документацију. 
Увидом  у  евиденцију  централног  информационог  система  Агенције  за  привредне  регистре 
утврђено је да такав захтев није поднет.

-Уз захтев није приложен пројекат за извођење, иако је то прописано чл. 42. ст. 2. тач. 1.  
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, 
бр.  68/2019)  и чл 18. ст. 6. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења 
контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Сл. гласник РС”, бр. 73/2019), а 
обавеза израде пројекта за извођење је утврђена и у ставу 3. диспозитива решења овог органа бр. 
ROP-SAB-20343-ISAW-4/2019 (заводни број: 353-4-360/2019-11) од 02.12.2019. године.

-Уз захтев није приложен елаборат геодетских радова, иако је то прописано 42. ст. 2. тач. 9.  
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, 
бр. 68/2019).

-С обзиром да предмет захтева за издавање употребне дозволе треба да буду радови по  
издатом решењу о одборењу извођења радова, потребно је усагласити и сву пратећу документацију 
са таквим захтевом.

Имајући у виду напред наведено, овај орган је у оквиру својих овлашћења из чл. 8ђ Закона 
о планирању и изградњи и чл. 44. ст 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
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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  решења на  интернет 

страници надлежног органа, поднесе 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 издавање употребне 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 средству: Против овог решења може се изјавити приговор градском већу 
града Шапца у року од 3 дана од дана пријема истог, преко овог органа, електронским путем кроз 
централни информациони систем Агенције за привредне регистре.     

Обрађивач                                                                                                       ПО ОВЛАШЋЕЊУ
дипл. прав. Јелена Ђокић                                                           НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
       дипл. инж. геодез. Миљан Угринић
Доставити:       
-пуномоћнику, 
-архиви.  
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