
Република Србија
ГРАД ШАБАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам 
Одсек за спровођење обједињене процедуре
Број предмета: ROP-SAB-17128-IUP-1/2021
Заводни број: 351-3-133/2021-11
Дана: 29.6.2021. године
Kарађорђева улица бр. 27
Ш а б а ц

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,   9/2020 и 52/2021) 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 Завађа Славише из Шапца, 
Ул. Владе Јовановића бр. 48А,  поднетом преко пуномоћника дипл. инж. арх. Ференц Золтан из 
Шапца,  Ул.  пилота  Танасића  бр.  69, за  издавање употребне  дозволе за  изграђени  стамбено-
пословни објекат на кат. парцели бр. 5627/1 КО Шабац, у Шапцу, Ул. Владе Јовановића, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-17128-IUP-1/2021 за издавање употребне дозволе за 
изграђени стамбено-пословни објекат на кат. парцели бр. 5627/1 КО Шабац, у Шапцу, Ул. Владе  
Јовановића, који је поднет овом органу 7.6.2021. године од стране инвеститора Завађа Славише из 
Шапца, Ул. Владе Јовановића бр. 48А, преко пуномоћника дипл. инж. арх. Ференц Золтана из 
Шапца, Ул. пилота Танасића бр. 69.

 О б р а з л о ж е њ е

 Завађа Славиша из Шапца, Ул.  Владе Јовановића бр.  48А, поднео је овом органу 
7.6.2021.  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 пуномоћника дипл. инж. арх. Ференц Золтан из Шапца, Ул. пилота Танасића бр. 
69, који поседује лиценце бр. 300 0825 03, 301 Ј197 10 и 400 1075 03 ИКС.

Уз захтев је приложена следећа документација: 
-пуномоћје  (овера  Јавног  бележника  у  Шапцу  Вујић  Ненада  бр.  УОП-I:  5895/2020  од 

7.7.2020. године), у pdf формату електронски потписано;
-решење Одељења за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине општинске 

упреве општине Шабац бр. 351-256/2003-08 од 13.5.2003. године којим је Завађа Славиши издата 
грађевинска  дозвола  за  изградњу  стамбено-пословног  објекта  на  кат.  парцели  бр.  1138/1  КО 
Шабац,  са  главним  архитектонско-грађевинским  пројектом,  у  pdf  формату  електронски 
потписано;

-уверење  РГЗ-СКН  Шабац  о  идентификацији  парцеле,  у  pdf  формату  електронски 
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потписано;
-решење РГЗ-СКН Шабац да је на кат. парцели бр. 5627/1 КО Шабац на делу парцеле бр. 2 

утврђен кућни број 48А у улици Владе Јовановића, у pdf формату електронски потписано;
-главна свеска пројекта изведеног објекта, у pdf формату електронски потписано;
-изјаве  инвеститора,  генералног  извођача  радова  “Рефлекс”,  ДОО  Мајур  –  законског 

заступника  Дишић  Мирослава,  стручног  надзора  за  арихтектуру,  конструкцију  и  инсталације 
водовода  и  канализације  -  дипл.  инж.  арх.  Ференц  Славице,  бр.  лиценце  300  Ј009  10  ИКС, 
стручног  надзора  за  електроенергетске  инсталације  -  дипл.  инж.  ел.  Богдановић  Богдана  бр. 
лиценце 350 О496 16 ИКС, дате на основу прилога 7 Правилника о садржини, начину и поступку 
израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Сл. 
гласник РС", бр. 73/2019) да је изведено стање једнако пројектованом, у pdf формату електронски 
потписано; 

-уговор о поверавању послова за технички преглед објекта закључен између инвеститора и 
Золтана Ференца пр Инжењерска делатност “Szam-projekting”, Шабац, у pdf формату електронски 
потписано; 

-записник комисије за технички преглед заједно са решењем о именовању дипл. инж. арх. 
Ференц Золтана за председника и члана комисије  за  архитектуру,  грађевинске конструкције  и 
инсталације водовода и канализације (бр. лиценце 300 0825 03 ИКС) и дипл. инж. ел. Стевановић 
Војислава за члана комисије за електроенергетске инсталације (бр. лиценце 350 1850 03 ИКС), и 
са предлогом да се изда употребна дозвола, у pdf формату електронски потписано; 

-катастарско-топографски  план,  елаборат  геодетских  радова  за  објекат и  за  подземне 
инсталације који су урађени од стране "ГПС Геолегал”, ДОО Шабац, у pdf формату електронски 
потписано и у dwf формату;

-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 
2.000 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:
-Уз захтев је приложена изјава из прилога 7  Правилника о садржини, начину и поступку 

израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Сл. 
гласник РС", бр. 73/2019) која садржи недостатке јер је у њој наведно да се предметни објекат 
налази на кат. парцели бр. 1524 КО Јевремовац, није наведен број грађевинске дозволе и нису дате 
изјаве  одговорних  извођача  радова  за  поједине  области,  већ  је  дата  само  изјава  генералног 
извођача. Према члану 42. ст. 2. тач. 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019) прописано је да изјаву да је изведено стање 
једнако  пројектованом  даје  и  одговорни  извођач  радова (лице  коме  је  издата  лиценца  за 
одговорног извођача радова за одговарајућу област). 

-Уз захтев је приложено решење РГЗ-СКН Шабац да је  на кат.  парцели бр.  5627/1 КО 
Шабац на  делу  парцеле  бр.  2  утврђен  кућни  број  48А у улици  Владе  Јовановића,  док  према 
елаборату геодетских радова предметни објекат носи број 3, па је потребно приложити решење о 
кућном броју за предметни објекат у складу са чл. 158. ст. 5. Закона о планирању и изградњи и чл.  
42. ст. 2. ст. 5) Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем.

-Уз захтев је  приложена главна  свеска  пројекта  изведеног  објекта  која  није  израђена  у 
складу  са  Правилником  о  садржини,  начину  и  поступку  израде  и  начину  вршења  контроле 
техничке документације према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019) - прилог 1.
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-Уз захтев је приложен уговор о техничком пријему за објекат у Улици Поцерској бр. 88А 
(није наведено место). 

-У предлогу комисије за технички преглед је наведено да је објекат изведен у складу са 
пројектом  за  грађевинску  дозволу  и  пројектом  за  извођење.  Како  је  за  изградњу предметног 
објекта  користио  главни  пројекат  који  је  саставни  део  издате  грађевинске  дозволе  бр.  351-
256/2003-08 од 13.5.2003. године, потребно је навести тај податак.

-Будући да је чл. 158. ст. 18. Закона о планирању и изградњи  прописано да се елаборат 
геодетских радова пре издавања употребне дозволе доставља на преглед органу надлежном за 
послове  државног  премера  и  катастра,  овај  орган  се  8.6.2021.  године  обратио  Републичком 
геодетском заводу Служби за катастра непокретности Шабац ради прегледа елабората геодетских 
радова. Дана 28.6.2021. године од  РГЗ-СКН Шабац је прибављен записник о прегледу геодетских 
радова у поступку одржавања катастра непокретности бр.  952-04-001-11272/2021 од 25.6.2021. 
године  који је сачињен на основу чл. 118. Закона о државном премеру и катастру ("Службени 
гласник РС" бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-УС, 96/15, 47/17 113/17, 27/18, 41/18 и 9/20), Правилника 
о  катастарском  премеру  и  катастру  непокретности  ("Службени  гласник  РС"  бр.  7/19)  и 
Правилника о геодетским методама  мерења (“Сл.  гласник  РС”,  бр.  7/20),  а  којим је  утврђено 
следеће:  “Записник о извршеном увиђају није потписан од стране присутне странке у складу са 
чл.  68.  Правилника.  Такође  неодстаје  потпис  на  прилогу  бр.  5  –  подаци  о  објекту  (податке  
прикупио). За време док траје преглед елабората не теку рокови за издавање употребне дозволе, у 
складу са чл. 158. ст. 19. Закона о планирању и изградњи, тако да овај орган није прекорачио рок 
за поступање. 

-Уз  захтев  је  приложен  главни  архитектонско-грађевински  пројекат,  иако  не  постоји 
обавеза  прилагања  тог  пројекта.  Указује  се  подносиоцу  захтева  да  се  површине  просторија 
стамбене  јединице  на  спрату  наведене  у  приложеном  главном  архитектонско-грађевинском 
пројекту и у елаборату геодетски радова не слажу (Површина купатила по приложеном пројекту 
је 5,71m²,  док је по елаборату геодетских радова 6,71m².  Такође, површина лође по приложеном 
пројекту је 5,30m², док је по елаборату геодетских радова то тераса површине 5,03m²).

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 
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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