
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД  ШАБАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ШАПЦА
Одељење за урбанизам
Одсек за спровођење обједињене процедуре
Број: ROP-SAB-36405-IUP-10/2021
Заводни број: 351-3-25/2021-11
Дана: 29.1.2021. године
Kaрађорђева  ул. бр. 27
       Ш  а  б  а  ц

Градска  управа  града  Шапца  -  Одељење  за  урбанизам,  Одсек  за  спровођење  обједињене 
процедуре  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, 83/18, 31/19 и 9/20) и чл. 44. ст. 1 Правилника о поступку  
спровођења  обједињене  процедуре  електронским  путем  (“Сл.  гласник  РС”  бр.  68/19)   у  поступку 
издавања употребне дозволе  за  дом за смештај деце оболеле од аутизма     на кат. парцели бр.  14257 
К.О.  Шабац у  Шапцу,  Ул.  доктора  Милорада  Ђорђевића  бр.  12Д, покренутом  по   захтеву  Српске 
православне цркве епархије шабачке,  са седиштем у Шапцу,  Карађорђева ул.   бр.  3,  МБ 17627988, 
поднетом  преко  законског  заступника  “Сет” д.о.о.  Шабац,  дипл.грађ.инж.  Срећковић  Миленце, 
доноси:

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр.  ROP-SAB-36405-IUP-10/2021   за  издавање употребне дозволе за 
дом за смештај деце оболеле од аутизма    на кат. парцели бр. 14257  К.О. Шабац у Шапцу, Ул. доктора 
Милорада Ђорђевића бр. 12Д,   поднет дана  27.1.2021.године од стране  Српске православне цркве 
епархије шабачке, са седиштем у Шапцу, Карађорђева ул.  бр. 3.   

О б р а з л о ж е њ е

 Српска православна црква епархија шабачка,  са седиштем у Шапцу,  Карађорђева ул.   бр. 3, 
преко законског заступника “Сет” д.о.о. Шабац, дипл.грађ.инж. Срећковић Миленце,    поднела је  дана 
27.1.2021. године,  захтев за издавање употребне дозволе за  објекат ближе описан у диспозитиву. Уз 
захтев поднет преко централног информационог система Агенције за привредне регистре приложена је 
техничка  документација   у  dwg формату,  елаборати  геодетских  радова у  dwf  формату   и   следећи 
прилози у  pdf формату:

-пуномоћје којим је инвеститор овластио “Сет” д.о.о. Шабац бр. 1210 од 14.11.2019.године; 
-доказ о уплати  накнаде за ЦЕОП у износу од 500,00 динара;
-елаборат геодетских радова за објекат урађен од “Инвест пројект” д.о.о. Шабац”; 
-елаборат геодетских радова за инсталације   урађен од “Инвест пројект” д.о.о. Шабац”;
-енергетски пасош бр.  ЕП000558354 од 20.1.2021.године издат кроз ЦРЕП од стране “Сет” д.о.о. 

Шабац;
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-пројекат за извођење урађен од “Сет” д.о.о. Шабац, главни пројектант је дипл.инж.арх. Поповић 
Милица бр. лиценце 300 К746 11 ИКС;

-изјава  инвеститора, стручног надзора и извођача радова од 18.1.2021.године;
-извештај комисије, са одлуком о поверавању вршења техничког прегледа и именовању чланова 

комисије  потписан  од  председника  комисије  дипл.грађ.инж.  Кнежевић  Милоша   и  члана  комисије 
Стаменковић Владана дипл.инж.ел.

Чланом 43. ст. 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
(„Сл. гласник РС“, бр. 68/19) 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. 68/19) 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.

Чланом 158.ставом 19 Закона о планирању и изгради  (“Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 9/20) је прописано да док траје преглед елабората из 
става 18. овог члана не теку рокови прописани за издавање употребне дозволе. 

По пријему захтева елаборат геодетских радова у складу са чл.  158 став 18 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, 83/18, 31/19, 
37/19 и 9/20),  дана  27.1.2021.године,  достављен је на преглед РГЗ Служби за катастар непокретности 
Шабац.  Дана  28.1.2021. године.  Служба  за  катастар непокретности  Шабац доставила је  записник  о 
прегледу елабората геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности бр. 952-04-001-
1232/2021. У записнику је наведено да  је елаборат геодетских радова   урађен у складу са прописима.

Увидом у поднети захтев и прилоге утврђени су следећи недостаци:
-Површина објекта није усклађена. У записнику, пројекту за извођење и решењу којим је издата 

грађевинска  дозвола  бруто  површина  објекта  је   192,90m2  док  је  у  елаборату  геодетских  радова 
188,00m2;

-Изјава  одговорног  пројектанта   у  пројекту  за  извођење  архитектура,  конструкција  и 
електроинсталације  није усаглашена са прилогом 4 Правилника о садржини, начину и поступку израде 
и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (“Сл. гласник РС” 
бр. 73/19). Није наведено да је пројекат за извођење у складу са пројектом за грађевинску дозволу. У 
изјави је  поред осталог  потребно  навести  да  је  пројекат  у свему у складу са  издатим локацијским 
условима, грађевинском дозволом и пројектом за грађевинску дозволу;

-Записник о техничком прегледу није урађен у складу са  Правилником о садржини и начину 
вршења  техничког  прегледа  објекта,  саставу  комисије,  садржини  предлога  комисије  о  утврђивању 
подобности објеката за употребу, осматрању тла и објеката у току грађења и употребе и минималним 
гарантним роковима за поједине врсте објеката (“Сл. гласник РС” бр. 27/15, 29/16 и 78/19) и садржи 
следеће недостатке:

1. у  записник  није  унето  име  представника  инвеститора   који  је  присуствовао  вршењу 
техничког прегледа  (чл. 18. ст.2. тач. 3);

2. записник  не  садржи основне податке   о  прикључцима објекта  на  инфраструктуру  (са 
унетим  потврдама ималаца јавних овлашћења о прикључцима чл.18 ст. 2 тач.6б);

3. не садржи констатацију да је поднета пријава радова (чл. 18. ст.2. тач. 7а);
4. не садржи констатацију да је извођач поднео изјаву о завршетку израде темеља (чл.18. ст. 

2.тач. 7б).
-Прилог  7  изјава   инвеститора,  стручног  надзора  и  извођача  радова  од  18.1.2021.године 

потписана је од стране представника инвеститора, законског заступника генералног  извођача радова 
“Сет” д.о.о.  и законског заступника стручног надзора “Walter Koch” д.о.о. Чланом 153. ст. 3. Закона о 
планирању и изградњи прописано  је  да  стручни  надзор  може да  врши лице  које  испуњава  услове 
прописане овим законом за одговорног пројектанта или одговорног извођача радова, док је ст. 5 истог 
члана прописано да у вршењу стручног надзора на објекту не могу да учествују лица која су запослена 
у привредном друштву, односно другом правном лицу или предузетничкој радњи које је извођач радова 
на том објекту. Из наведеног произилази да изјаву за стручни надзор електронски потписује лице које 
је вршило стручни надзор, како је и прописано прилогом 7, а не правно лице. Такође изјаву из прилога 
7 електронски потписује, поред генералног извођача, и одговорни извођач радова за сваку област. 
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Имајући у виду наведено недостатке, на основу овлашћења из члана 44. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем, одлучено је као у диспозитиву решења.

Уколико  у  складу  са   чланом  44.  став  4.  Правилника  о  спровођењу  обједињене  процедуре 
електронским  путем  (“Сл.  гласник  РС”  бр.  68/19)  подносилац  захтева  у  року  од  30  дана  од  дана 
објављивања  решења 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  накнада.  У  наведеним  роковима  захтев  се  подноси  као  усаглашен  захтев,  преко  централног 
информационог система Агенције за привредне регистре.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења 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.
 
Обрадиле                           НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
дипл.грађ.инж. Лидија Лукић                                                           дипл.простор.план. Јасмина Стевановић
дипл.прав. Биљана Вудраг    
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