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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  вишепородични стамбени објекат  на кат.парц. бр. 7685 К.О. Шабац  у 
Шапцу ул.  Жике Поповића бр. 41, покренутом по  захтеву   “COPING” д.о.о. Шабац са седиштем у 
Шапцу  Ул.цара  Душана  бр.  2,  МБ  21115282,   поднетом  преко  пуномоћника  Миловановић  Ђорђа 
дипл.грађ.инж.,  бр. лиценце 311 Д657 06 ИКС,   доноси:

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр.  ROP-SAB-30381-IUP-10/2021    за издавање употребне дозволе за 
вишепородични стамбени објекат  на кат.парц. бр. 7685 К.О. Шабац  у Шапцу ул. Жике Поповића бр. 
41,    поднет дана  3.3.2021.године од стране  “COPING” д.о.о. Шабац са седиштем у Шапцу  Ул.цара 
Душана бр. 2.   

О б р а з л о ж е њ е

“COPING” д.о.о.  Шабац  са  седиштем  у  Шапцу  Ул.цара  Душана  бр.  2,   преко  пуномоћника 
Миловановић Ђорђа дипл.грађ.инж.,  бр. лиценце 311 Д657 06 ИКС,  поднелo је  дана 3.3.2021. 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 и  следећи прилози у  pdf формату:

-пуномоћје оверено код јавног бележника под бројем УОП-II:17-2021 дана 4.1.2021.године; 
-доказ о уплати  накнаде за ЦЕОП у износу од 1.000,00 динара, републичких административних 

такси на захтев у износу од 320,00 динара, за издавање решења  у износу 9.450,00 динара;
-елаборат геодетских радова за објекат  и  посебне делове урађен од ПБ “Террапројект”; 
-елаборат геодетских радова за инсталације   урађен од ПБ “Террапројект”;
-енергетски пасош бр.  ЕП000555088 од 14.12.2020.године издат кроз ЦРЕП од стране  “Energy 

concept” д.о.о. Нови Сад;
-пројекат  за  извођење  урађен  од  ПБ  “Террапројект”  главни  пројектант  је   дипл.инж.арх. 

Ашкраба Горан  бр. лиценце 300 Г46908  ИКС;
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-изјава  инвеститора, стручног надзора и извођача радова потписана од законског заступника 
инвеститора   “COPING”  д.о.о.  Шабац  и  генералног  извођача  радова  ГР   “COPING”,  Илић  Саше, 
законског заступника извођача радова “TRIPLEX-YU LIFT”  Тубић Владимира,  одговорних извођача 
радова инж.арх.  Стајковић Стевана, дипл.инж.ел.  Поповић Владислава,  дипл.маш.инж.  Антонијевић 
Жељка, стручних надзора  дипл.грађ.инж.  Божић  Радомира,  дипл.инж.арх.   Павловић  Ненада, 
дипл.маш.инж. Јовановић Милорад,;

-извештај  Института за безбедност и превентивни инжењеринг д.о.о. Нови Сад  бр.  041-02/ША 
од 18.2.2021.године,  потписан од председника комисије дипл.инж.ел. Лазаревић Чедомира, и чланова 
дипл.грађ.инж. Кнежевић Милоша и дипл.маш.инж. Новаковић Жарка са предлогом да се изда дозвола 
за употребу;

-извештај   Института  за  безбедност  и  превентивни  инжењеринг  д.о.о.  Нови Сад  о  прегледу 
ел.инсталација бр. 01-2/ША од 17.2.2021.године;

-извештај  Института  за безбедност и превентивни инжењеринг д.о.о.  Нови Сад о прегледу и 
испитивању громобранских инсталација  бр. 01-2/ША-1 од 17.2.2021.године;

-извештај  Института  за  безбедност  и  превентивни  инжењеринг  д.о.о.  Нови  Сад  о  провери 
функционалности сигурносне (паник и помоћне) расвете  бр. 01-2/ША-2 од 17.2021.године;

-уговор  о  поверавању  врешења  техничког  прегледа, закључен  дана  8.2.2021.године  између 
инвеститора и Института за безбедност и превентивни инжењеринг д.о.о. Нови Сад;

-одлука  о одређивању председника и чланова комисије од 8.2.2021.године;
-решење РЗГ бр. 952-02-10-001-39296/2020 од 22.9.2020.године којим је за кат.парц.  бр.  7685 

К.О. Шабац у Шапцу ул. Жике Поповића утврђен кућни број 41;
-решење РГЗ о спајању парцела бр. 952-02-2-001-451/2020 од 26.5.2020.године;
-сертификат о изврешеној контроли бр. 1-0780—1-5-20 од 25.12.2020.године;
-потврда ЈКП “Водовод-Шабац” бр. 7244/1 од 21.12.2020.године;
-обавештење  о прикључењу ЕД Шабац  бр. 8Л.1.0.0.-1714-ОБП-20 од 29.12.2020.године;
-обавештење грађевинске инспекције  бр.  353-8-10/2020-11 од 7.2.2020.године;
-потврда бр. 353-3-371/2019-11 од 16.12.2019.године;
-потврда темеља бр. 353-8-10/2020-11 од 7.2.2020.године;
-решење бр. 351-303/2019-11 од 11.12.2019.године;
-решење бр. 351-88/2020-11 од 30.4.2020.године;
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  4.3.2021.године,  достављен је на преглед РГЗ Служби за катастар непокретности 
Шабац.  Истог  дана,  РГЗ  заводу  упућен  је  и  захтев  за  проверу  извршеног  спајања  парцела.  Дана 
5.3.2021. године.  Служба  за  катастар  непокретности  Шабац  доставила  је  извештај  о  спајању 
катастарских парцела бр. 951-1-00-1617/2021 у којем је наведено да су кат.парц. бр. 7685 и 7686 спојене 
у нову кат.парц.  бр.  7685 укупне  површине 0,0588ha. Дана 8.3.2021.године РГЗ Служба за катастар 
непокретности  Шабац  доставила  је  записник  о  прегледу  елабората  геодетских  радова  у  поступку 
одржавања катастра непокретности бр. 952-04-001-3799/2021. У записнику је наведено да  је елаборат 
геодетских радова   урађен у складу са прописима.

Увидом у поднети захтев и прилоге утврђени су следећи недостаци:
-У главној свесци пројекта за извођење недостаје ситуациони план са елементима обележавања 

објеката; 
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-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  нису  унете  површине  свих  посебних  делова  (чл.  18.ст.2.тач.6а).  Унета  је 
површина гараже уместо површина сваког гаражног места.  Под посебним делом зграде у 
смислу чл. 3.ст.2.тач. 12,13. и 14.  Закона о становању и одржавању зграда (“Сл. гласник 
РС” бр. 104/10 и 9/20) сматрају  се  гараже, гаражна места и гаражни боксови. Гаража је 
затворени  простор  у  згради  или  ван  ње,  који  чини  посебну  функционалну  целину,  а 
састоји  се од једног или више гаражних места  или гаражних боксова.  Гаража која  се 
састоји од више гаражних места, односно гаражних боксова, садржи и заједничке делове 
који служе приступу сваком гаражном месту, односно гаражном боксу; Гаражно место је 
посебан део гараже који чини простор одређен обележеном површином за паркирање 
возила; Гаражни бокс је посебан део гараже који чини просторија намењена за паркирање 
возила. С обзиром на наведено    гаражна места у подруму су посебни делови и као такве 
их је потребно навести у записнику комисије; 

2. констатацију  у  записнику  и  предлогу  комисије  да  је  објекат  изведен  у  складу  са 
пројектом  за  грађевинску  дозволу,  грађевинском  дозволом,  решењем  о  измени 
грађевинске  дозволе  и  пројектом  за  извођење  потребно  је  допуни.  Решење  бр.  351-
303/2019-11  1од  11.12.2019.године  измењено  је  решењем   бр.  351-88/2020-11  дана 
30.4.2020-11 године. Састави  део  решења је извод из сепарата пројекта за грађевинску 
дозволу  и  сепарат  пројекта  за  грађевинску  дозволу  који  се  састоји  од  главне  свеске, 
пројекта архитектуре и пројекта конструкција. У записнику је потребно додати и сепарат 
пројекта за грађевинску дозволу.

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.инж.арх. Надежда Блануша                                                     дипл.простор.план. Јасмина Стевановић
дипл.прав. Биљана Вудраг    
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