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Ш а б а ц

 

На основу чл. 136. ст. 1. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС бр. 18/2016 и 95/2018 -
аутентично тумачење) и 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), Одсек за спровођење обједињене
процедуре одељења за урбанизам градске управе града Шапца решавајући по захтеву Пајкић Миомира из Шапца,
Ул. Владе Јовановића бр. 39, поднетом преко пуномоћника дипл. инж. арх. Шимић Зорице из Шапца, Босанска
улица бр. 17, за издавање употребне дозволе за изграђени стамбени објекат на кат. парцели бр. 3/6 КО
Мрђеновац, у Мрђеновцу, Шабачка улица бр. 74Г, доноси

 

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

 

ОДБИЈА СЕ захтев бр. ROP-SAB-25908-IUP-1/2021 за издавање употребне дозволе за стамбени објекат,
категорије “А”, класификационог броја 111011 - стамбена зграда са једним станом, спратности П, бруто
површине 92,00m², на кат. парцели бр. 3/6 КО Мрђеновац, у Мрђеновцу, Шабачка улица бр. 74Г, који је поднет
овом органу 11.8.2021. године од стране Пајкић Миомира из Шапца, Ул. Владе Јовановића бр. 39, преко
пуномоћника дипл. инж. арх. Шимић Зорице из Шапца, Босанска улица бр. 17, као неоснован.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Пајкић Миомир из Шапца, Ул. Владе Јовановића бр. 39, поднео је овом органу је 11.8.2021. године
електронским путем захтев за издавање употребне дозволе за објекат ближе описан у диспозитиву овог решења.
Захтев је поднет кроз централни информациони систем Агенције за привредне регистре, преко пуномоћника
дипл. инж. арх. Шимић Зорице из Шапца, Босанска улица бр. 17, која поседује лиценце бр. 200 0254 03, 300 1489
03, 381 0702 13 и 400 8542 05 ИКС. Уз захтев је приложена следећа документација: оверено пуномоћје, у pdf
формату електронски потписано; решење овог органа бр. 351-271/06-11 од 14.2.2006. године којим је Пајкић
Миомиру у поступку легализације издато одобрење за изграђени стамбени објекат на кат. парцели бр. 3/6 КО
Мрђеновац, у pdf формату електронски потписано; потврда о степену завршености објекта “А” категорије издата
од стране дипл. инж. арх. Шимић Зорице, бр. лиценце 300 1489 03 ИКС, на основу са чл. 5. ст. 2. Правилника о
објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС” бр.
85/2015), у pdf формату електронски потписано; уверење РГЗ о утврђеном кућном броју, у pdf формату
електронски потписано; геодетски снимак изведеног објекта, елаборат геодетских радова за објекат и подземне
инсталације који су урађени од стране Јована Живановића пр Геодетски студио “Геоплан ГПС”, Шабац, у pdf
формату електронски потписано и у dwg формату и докази о извршеним уплатама републичке административне
таксе на захтев у износу од 330 динара и за издавање употребне дозволе износу од 1.940 динара и накнаде за
ЦЕОП у износу од 1.000 динара, у pdf формату електронски потписано.

Чланом 136. ст. 1. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично
тумачење) прописано је да се решењем одлучује о праву, обавези или правном интересу странке.



Чланом 156. ст. 4. 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) прописано је да се не може вршити технички
преглед објекта или његовог дела, нити одобрити употреба ако је објекат односно његов део изграђен без
грађевинске дозволе.

Чланом 4. ст. 4. Закона о озакоњењу објеката ("Сл. гласник РС" бр. 96/2015, 83/2018 и 81/2020-одлука УС)
прописано је да ако је у поступку легализације издато решење о грађевинској дозволи, али не и решење о
употребној дозволи, такав поступак се окончава у складу са одредбама овог закона, односно надлежни орган
доноси решење о озакоњењу, без спровођења поступка прописаног овим законом, и то само ако нису вршене
никакве измене на објекту изузев текућег одржавања.

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 12.8.2021. године обратио РГЗ-СКН Шабац, од којег је 9.9.2021. године примио записник бр. 952-
001-16453/2021 од 23.8.2021. године у којем је утврђено да је елаборат геодетских радова урађен je у складу са
прописима. 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.

Међутим, увидом у издато решење овог органа бр. 351-271/06-11 од 14.2.2006. године утврђено је да је Пајкић
Миомиру у поступку легализације издато само одобрење (не и употребна дозвола) за изграђени стамбени
објекат, габарита 11,00m x 8,70m, спратности П, на кат. парцели бр. 3/6 КО Мрђеновац.

Имајући у виду да се не може издати употребна дозвола за објекат који је изграђен без грађевинске дозволе
односно за објекат за који је грађевинска дозвола (у конкретном случају одобрење за изградњу) прибављена
накнадно након изградње објекта у поступку легализације, применом цитираних одредаба, одлучено је као у
диспозитиву.

С обзиром да је поднети захтев одбијен није утврђивана испуњеност формалних услова.

Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС у
року од 15 дана од дана пријема истог, преко овог органа, електронским путем кроз централни информациони
систем Агенције за привредне регистре, таксирана са 490 динара републичке административне таксе на жиро
рачун бр. 840-742221843-57 позив на број 97 92-099.

 

Обрађивач                                                                                                  НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

дипл. прав. Јелена Ђокић                                          дипл. простор. план. Јасмина Стевановић

 

Доставити:

-пуномоћнику,

-грађевинској инспекцији,

-архиви.


