
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ШАБАЦ

ГРАДСКА УПРАВА

ГРАДА ШАПЦА

Одељење за урбанизам

Одсек за спровођење обједињене процедуре

Број: ROP-SAB-14354-IUPH-5/2021

Заводни број: 351-3-294/2021-11

Дана: 25.10.2021. године

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, 9/20 и 62/21) 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 водоводну мрежу, санитарно фекалну канализациону мрежу и атмосферску канализациону мрежу на кат.парцелама бр. 1/26, 1/23,
15/1, 1/21и 1/18 КО Јеленча, покренутом по усаглашеном захтеву Града Шапца, МБ 07170122, поднетом преко овлашћеног лица Радосављевић
Владимира дипл.грађ.инж. бр. лиценце 314 Н145 14 ИКС, доноси:

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ усаглашени захтев бр. ROP-SAB-14354-IUP-4/2021 за издавање употребне дозволе за водоводну мрежу, санитарно фекалну
канализациону мрежу и атмосферску канализациону мрежу на кат. парцелама бр. 1/26, 1/23, 15/1,1/21 и 1/18 КО Јеленча, поднет дана
12.10.2021.године од стране инвеститора Града Шапца.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Град Шабац, преко овлашћеног лица Радосављевић Владимира дипл.грађ.инж. бр. лиценце 314 Н145 14 ИКС, поднеo је дана 12.10.2021.
године, захтев за издавање употребне дозволе за објекат ближе описан у диспозитиву. Претходни захтев одбачен је дана 14.9.201.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 за Радосављевић Владимира од 1.12.2020.године;

-доказ о уплати накнаде за ЦЕОП у износу од 2000,00 динара;

-елаборат геодетских радова урађен од ПБ “Террапројект”;

-пројекат за извођење урађен од “Инвест пројект” д.о.о. Шабац главни пројектант је дипл.грађ.инж. Макевић Мирослав бр. лиценце 314 Р726
18 ИКС;

-изјава инвеститора, стручног надзора, извођача радова и одговорних извођача радова од 6.7.2021.године;

-извештај комисије бр. ТП-6/2021 од 15.6.2021.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 усаглашеног 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) достављен је дана 15.10.2021.године, на преглед РГЗ Служби
за катастар водова Ваљево. Чланом 158.ставом 19 Закона о планирању и изгради је прописано да док траје преглед елабората из става 18. овог
члана не теку рокови прописани за издавање употребне дозволе Дана 19.10.2021. године. Служба за катастар водова Ваљево доставила је



обаљвештење о прегледу елабората геодетских радова бр. 956-3-305-1502/2021. У обавештењу је наведено да је утврђено да елаборат нема
недостатака.

Увидом у поднети захтев и прилоге утврђени су следећи недостаци:

-Дужине водоводне, канализационе и атмосферске канализационе мреже у записнику, елаборату и грађевинској дозволи нису усклађене. У
грађевинској дозволи и записнику дужина водоводне мреже је 378,74m док је у елаборату 369,08m. У елаборату се појављује и хидрантска
мрежа у дужини 3,37m које нема у записнику и грађевинској дозволи. Дужина фекалне канализационе мреже у елаборату је 356,77m, док је у
грађевинској дозволи и записнику дужина 353,74m. Дужина атмосферске канализационе мреже у грађевинкој дозволи је 212,75m, у записнику
217,75m, а у елаборату 244,79m. У записнику о извршеном техничком прегледу неопходно је образложити разлику у дужини. У случају да је
приликом грађења објекта, односно извођења радова дошло до одступања од пројекта за извођење, који нису у супротности са локацијским
условима и грађевинском дозволом израђује се главна свеска пројекта изведеног објекта, која осим садржаја из чл. 61. Праилника о сдржини,
начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката, садржи и детаљан опис свих
насталих измена током грађења објекта (чл. 74.ст. 2). У случају да је приликом грађења објекта, односно извођења радова, дошло до одступања
од пројекта за извођење, која нису у супротности са локацијским условима и грађевинскм дозволом, пројекти, односно делови пројеката
изведеног објекта се израђују као нови, или као допуњени пројекти за извођење, са изменама и допунама до којих је дошло током градње. (чл.
76. ст. 2)

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.

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                                                                                                              ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА

дипл.прав. Биљана Вудраг                                                                                           ГРАДСКЕ УПРАВЕ

                                                                                                                              дипл.инж.геодез. Миљан Угринић

 


