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       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  стамбено-пословни објекат  на кат.парц. бр. 8452 К.О. Шабац  у Шапцу 
ул. Ћирила и Методија, покренутом по усаглашеном zахтеву ГД “Луна стан” д.о.о. Шабац са седиштем 
у  Шапцу  ул.   Карађорђева  бр  16,  МБ 20606649,    поднетом  преко  пуномоћника  Божић Радомира 
дипл.грађ.инж.,    доноси:

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

ОДБАЦУЈЕ СЕ усаглашени захтев бр.  ROP-SAB-18757-IUPН-12/2021  за издавање употребне 
дозволе за      стамбено-пословни објекат  на кат.парц. бр. 8452 К.О. Шабац  у Шапцу ул. Ћирила и 
Методија,   поднет дана 26.2.2021.године од стране  ГД “Луна стан” д.о.о. Шабац са седиштем у Шапцу 
ул.  Карађорђева бр 16.   

О б р а з л о ж е њ е

 ГД “Луна стан” д.о.о. Шабац са седиштем у Шапцу ул.  Карађорђева бр 16, преко пуномоћника 
Божић Радомира дипл.грађ.инж.,    поднелo је  дана 26.2.2021. године, усаглашени  захтев за издавање 
употребне  дозволе  за  објекат ближе  описан  у  диспозитиву.  Претходни  захтев  одбечен  је  дана 
19.2.2021.године. Уз  захтеве поднете преко централног информационог система Агенције за привредне 
регистре приложена је техничка документација  у dwg формату и  следећи прилози у  pdf формату:

-пуномоћје којим је инвеститор овластио Божић Радомира; 
-доказ о уплати  накнаде за ЦЕОП у износу од 500,00 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.  ЕП000558990 од 29.1.2021.године издат кроз ЦРЕП од стране “Рефлекс” 

д.о.о. Мајур;
-пројекат  за  извођење  урађен  од  “Пракса.59”  главни  пројектант  је   дипл.инж.арх.  Лукић 

Александар  бр. лиценце 300 Р114 16  ИКС;
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-изјава  инвеститора, стручног надзора и извођача радова потписана од законског заступника 
инвеститора  и генералног извођача радова Лукић Јована, одговорног извођача радова дипл.грађ.инж. 
Милутиновић Бранка,  стручног надзора дипл.инж.арх. Лукић Александра, одговорног извођача радова 
Туфегџич  Дргана  дипл.маш.инж.,  стручног  надзора  дипл.маш.инж.  Урошевић  Мила,  одговорног 
извођача Костадиновић Тихомира, стручног надзора Бијеловић Зорана дипл.инж.ел.;

-извештај комисије бр. 01/01-2021 од јануара 2021.године,  потписан од председника комисије 
дипл.инж.арх. Ашкраба Горана и чланова комисије Божић Радомира дипл.грађ.инж., Исаковић Зорана 
дипл.инж.ел.,Ђермановић Перка дипл.маш.инж.;

-образложење потписано од председника комисије  дипл.инж.арх. Ашкраба Горана;
-уверење  РГЗ  Служба  за  катастар  непокретности  Шабац  бр.  951-5-001-2209/2021  од 

25.2.2021.године да је за стамбену зграду на кат.парц. бр. 8452 К.О. Шабац, у Шапцу ул. Ћирила и  
Методија, утврђен кућни број  9;

-уговор закључен дана 2.2.2021.године између инвеститора и чланова комисије;
-одлука  о одређивању председника и чланова комисије од 2.2.2021.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 1.3.2021.године,  достављен је на преглед РГЗ Служби за катастар непокретности 
Шабац.  Дана  5.3.2021. године.  Служба  за  катастар  непокретности  Шабац  доставила  је  записник  о 
прегледу елабората геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности бр. 952-04-001-
3441/2021. У записнику је наведено  да   део елабората који се прегледа у СКН Шабац није урађен у 
складу са прписима,  тачније  да записник о извршеном увиђају није потписан  од стране пристуних 
странака  у  складу  са  чл.  68  Првилника.  Геодетској  организацији  је  наложено  достави  исправљени 
елаборат  геодетских  радова  у  склaду са  Правилником  о  катaстарском премеру  обнови  катстра  и 
геодетским радовима у одржавању катастра непокретности.

Увидом у поднети захтев и прилоге утврђени су следећи недостаци:
-У елаборат геодетских радова   унете   су и  заједничке просторије.   Чланом 3.  ст.2.  тач.15. 

Закона о становању и одржавању зграда (“Сл. гласник РС” бр. 104/10 и 9/20) је прописано да је  су 
заједнички делови зграде делови зграде који не представљају посебан или самостални део зграде, који 
служе за коришћење посебних или самосталних делова зграде, односно згради као целини, као што су:  
заједнички  простори  (степениште,  улазни  простори  и  ветробрани,  заједнички  ходник  и  галерија, 
тавански простор,  подрум,  бицикларница,  сушионица  за  веш,  заједничка тераса  и друге  просторије 
намењене заједничкој употреби власника посебних или самосталних делова зграде и др.), заједнички 
грађевински  елементи  (темељи,  носећи  зидови  и  стубови,  међуспратне  и  друге  конструкције, 
конструктивни  део  зида  или  зидна  испуна,  изолација  и  завршна  обрада  зида  према  спољашњем 
простору или према заједничком делу зграде, стрехе, фасаде, кров, димњаци, канали за проветравање, 
светларници, конструкција и простори за лифт и друге посебне конструкције и др.), као и заједничке 
инсталације,  опрема  и  уређаји  (унутрашње  електричне,  водоводне  и  канализационе,  гасоводне  и 
топловодне  инсталације,  лифт,  громобрани,  апарати  за  гашење,  откривање  и  јављање  пожара, 
безбедносна  расвета,  телефонске  инсталације  и  сви  комунални  прикључци  који  су  намењени 
заједничком коришћењу и др.), ако не представљају саставни део самосталног дела зграде и не чине 
саставни део посебног дела зграде, односно не представљају део инсталација, опреме и уређаја који 
искључиво служи једном посебном делу, у смислу овог закона. Посебни део зграде по чл. 3.ст.2.тач. 8. 
Закона  о  становању  и  одржавању  зграда  (“Сл.  гласник  РС”  бр.  104/10  и  9/20)   jесте  посебна 
функционална целина у згради која може да представља стан, пословни простор, гаражу, гаражно место 
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или гаражни бокс.  С обзиром да  степениште,  топлатна  подстаница,  ветробран,  тампон  просторија, 
станарске оставе, остава за одржавање нису посебни делови,  ни треба их представљати   у елаборату 
геодетских радова као посебне делове.

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.

Овим захтевом,  подносилац   је  искориститио  право на  подношење усаглашеног  захтева,  без 
обавезе  достављања  документације  поднете  уз  захтев  који  је  одбачен  и  поновног  плаћања 
административне  таксе  односно  накнаде  (чл.  44.  ст.  5.   у  вези  са  ст.  7.  Правилника  о  поступку 
спровођења поступка обједињене процедуре електронским путем). 

Подносилац захтева има право на повраћај републичке административне таксе за доношење ре-
шења, односно да ту таксу употреби у поновљеном  поступку (чл. 44. ст. 6. Правилника о поступку 
спровођења поступка обједињене процедуре електронским путем). 

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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