
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД  ШАБАЦ
ГРАДСКА УПРАВА 
ГРАДА ШАПЦА
Одељење за урбанизам
Одсек за спровођење обједињене процедуре
Број: ROP-SAB-14564-IUP-4/2021 
Заводни број: 351-3-97/2021-11
Дана: 6.5.2021. године
Карађорђева 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  уграђене  унутрашње  гасне  инсталације  у   стамбенoм  објекту на 
кат.парц. бр. 3621  К.О. Шабац у Шапцу, ул. Драгише Пењина бр. 28,  покренутом по  захтеву поднетом 
преко  централног информационог система Агенције за привредне регистре за  Аврић Светислава   из 
Шапца, ул.  Драгише Пењина бр. 28,  потписаном електронским потписом овлашћеног лица “Globeх” 
д.о.о. Мајур, дипл.маш.инж. Гмитрић Драгоша,  доноси:

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

ОДБАЦУЈЕ  СЕ захтев  бр.  ROP-SAB-14564-IUP-4/2021  за  издавање  употребне  дозволе  за 
уграђене  унутрашње  гасне  инсталације  у  стамбенoм  објекту на  кат.парц.  бр.  3621  К.О.  Шабац  у 
Шапцу, ул. Драгише Пењина бр. 28,    поднет дана 29.4.2021.године, за  Аврић Светислава  из Шапца, 
ул. Драгише Пењина бр. 28,  потписан електронским потписом овлашћеног лица “Globeх” д.о.о. Мајур, 
дипл.маш.инж. Гмитрић Драгоша.

О б р а з л о ж е њ е

Дана  29.4.2021.године  преко   централног  информационог  система  Агенције  за  привредне 
регистре, поднет је захтев   за издавање употребне дозволе за   уграђене унутрашње гасне инсталације у 
стамбенoм  објекту на  кат.парц.  бр.  3621  К.О.  Шабац  у  Шапцу,  ул.  Драгише  Пењина  бр.  28,  за 
инвеститора   Аврић  Светислава   из  Шапца,  потписан  електронским  потписом  овлашћеног  лица 
“Globeх”  д.о.о.  Мајур,  дипл.маш.инж.  Гмитрић  Драгоша.  Уз   захтев  је приложена  техничка 
документација  у dwg формату и  следећи прилози у  pdf формату:

-пуномоћје  којим је инвеститор овластио  “Globeх” д.о.о. Мајур,  оверено код јавног бележника 
под бројем УОП-I:3828-2020 дана 20.5.2020.године;

-овлашћење од 3.12.2018.године, којим је “Globeх” д.о.о. Мајур овластило Гмитрић Драгоша да 
подноси захтеве;
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-доказ о уплати  републичких административних  такси на захтев 320,00 динара,  за  издавање 
употребне дозволе 1.890,00 и накнаде за ЦЕОП у износу од 1.000,00 динара;

-извештај о извршеном техничком прегледу урађен од Института за безбедност и превентивни 
инжењеринг д.о.о. Нови Сад бр. 04-34/ША-ТПГ од 2.4.2021. године, са предлогом да се изда дозвола за 
употребу;

-уговор о вршењу техничког прегледа закључен дана  2.4.2021. године,  између инвеститора и 
Института за безбедност и превентивни инжењеринг д.о.о. Нови Сад;

-одлука о именовању чланова комисије од 2.4.2021. године; 
-идејни пројекат урађен од “Globeх” д.о.о. Мајур;
-изјава одговорног лица извођача радова “Globeх” д.о.о.  Мају, лица са лиценцом одговорног 

извођача  радова дипл.маш.инж.  Гмитрић  Драгоша и инвеститора  од  25.3.2021.године, да  приликом 
извођења радова није дошло  до одступања од пројекта за извођење, те да је изведено стање једнако 
пројектованом;

-стручни налаз  Института  за  безбедност и превентивни инжењеринг д.о.о.  Нови Сад бр.  06-
34/ША од 2.4.2021.године.

Увидом у поднети захтев и приложену документацију  утврђено је следеће:
-Приложени  докази  о  уплати  административних  такси  и  накнаде  за  ЦЕОП  потписани  су 

електронским  потписом  Гмитрић  Драгоша  дана  29.4.2021.године.  Захтев  за  издавање  употребне 
дозволе поднет дана 29.4.2021.године,  потписан је елетронским потписом Гмитрић Драгоша. Провером 
у Матичној  служби Одељења за општу управу Градске управе града Шапца,  дана 6.5.2021. године, 
утрђено је да је лице чији је електронски сертификат коришћен за потписивање захтева и папирних 
докумената преминуло  дана 26.3.2021.године,  oдносно да именовано лице није могло електронским 
сертификатом  потписати документа  и захтев дана 29.4.2021.године.

Имајући у виду наведено, 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.
 
Обрадила                           НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
дипл.прав.Биљана Вудраг                          дипл.простор.план. Јасмина Стевановић
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