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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 пословни објекат –
самоуслужна аутоперионица на кат. парцели бр. 11045/1 К.О. Шабац,  у Шапцу ул. Поцерска бр. 43, покренутом
по захтеву “КАЛИПСО 2017” ДОО Шабац са седиштем у Шапцу, ул. Поцерска бр. 43, МБ 21300209, поднетом
преко пуномоћника дипл. грађ. инж. Божић Радомира бр. лиценце 311 Ф117 07 ИКС, доноси:

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-2791-IUP-16/2021 за издавање употребне дозволе за пословни објекат –
самоуслужна аутоперионица на кат. парцели бр. 11045/1 К.О. Шабац,  у Шапцу ул. Поцерска бр. 43, поднет дана
28.9.2021.године од стране “КАЛИПСО 2017” ДОО Шабац са седиштем у Шапцу, ул. Поцерска бр. 43.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

“КАЛИПСО 2017” ДОО Шабац са седиштем у Шапцу, ул. Поцерска бр. 43, преко пуномоћника дипл. грађ. инж.
Божић Радомира бр. лиценце 311 Ф117 07 ИКС, поднелo је дана 28.9.2021. године, захтев за издавање употребне
дозволе за објекат ближе описан у диспозитиву. Уз захтев поднет преко централног информационог система
Агенције за привредне регистре приложена је техничка документација у dwg формату и следећи прилози у pdf
формату:

-овлашћење за заступање;

-доказ о уплати таксе на захтев у износу од 330,00 динара и накнаде за ЦЕОП у износу од 1.000,00 динара;

-елаборат геодетских радова за објекат урађен од ПБ “Террапројект”;

-елаборат геодетских радова за подземне инсталације урађен од ПБ “Террапројект”;

-пројекат за извођење урађен од “Тес” д.о.о. Шабац главни пројектант је дипл.инж.арх. Милутиновић Драгољуб
бр. лиценце 300 1161 03 ИКС;

-пројекат изведеног објекта урађен од “Тес” д.о.о. Шабац главни пројектант је дипл.инж.арх. Милутиновић
Драгољуб бр. лиценце 300 1161 03 ИКС (главна свеска, пројекат електроенергетских инсталација, пројекат
хидротехничких инсталација);



-изјава инвеститора, стручног надзора, извођача радова и одговорног извођача радова од 11.12.2019.године, да
приликом извођења машинских инстлација није дошло до одступања од пројекта за извођење поптисана од
стране законског заступника инвеститора Николић Марије, стручног надзора дипл.маш.инж. Мијаиловић
Зорана, лица са лиценцом одговорног извођача радова дипл.маш.инж. Урошевић Мила, извођача радова
предузетника СЗТР “Водотерм-инг” Обрадиновић Радисава;

-изјава инвеститора, стручног надзора, извођача радова и одговорног извођача радова од 11.10.2019.године, да
приликом извођења архитектонско-грађевинских радова није дошло до одступања од пројекта за извођење
поптисана од стране законског заступника инвеститора Николић Марије, стручног надзора дипл.грађ.инж.
Тришић Радомира, лица са лиценцом одговорног извођача радова дипл.грађ.инж. Мартиновић Слободана,
законског заступника генералног извођача радова “Дуга-ел” Павловић Душка;

-главни пројекат заштите од пожара израђен од “Пожар-гас” ДОО Лозница;

-решење МУП РС Одељење за ванредне ситуације у Шапцу 09.33 бр. 217-8786/20-012 од 28.5.2021.године којим
је утврђено да су спроведне мере заштите од пожара;

-уговор о поверавању вршења техничког прегледа закључен између инвеститора, са једне стране и дипл. инж.
арх. Ашкраба Горана, бр. лиценце 300 G469 08 ИКС, дипл. инж. ел. Исаковић Зорка, бр. лиценце 350 G561 08
ИКС и дипл. маш. инж. Ђермановић Перка, бр. лиценце 330 F579 07 ИКС;

-одлука инвеститора о одређивању председника комисије дипл. инж. арх. Ашкраба Горана и чланова комисије
дипл. инж. ел. Исаковић Зорка, бр. лиценце 350 G561 08 ИКС и дипл. маш. инж. Ђермановић Перка, бр. лиценце
330 F579 07 ИКС;

-записник комисије за технички преглед са предлогом да се изда употребна дозвола;

-потврда ЕД Шабац бр. 8Л.1.0-403170-19-пот од 25.12.2019. године о прикључењу на електродистрибутивну
мрежу;

-потврда ЈКП “Водовод Шабац” бр. 533/1 од 27.01.2020. године о прикључењу на водоводну и канализациону
мрежу;

-потврда ЈКП “Топлана-Шабац” бр. 01-1408/21 од 18.8.2021.године о прикључењу на дистрибутивни систем
природног гаса;

-уверење РГЗ Служба за катастар непокретности Шабац бр. 951-5-001-4913/2020 од 24.6.2020.године да је
утврђен кућни број 43.

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 елаборати 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, 9/20 и 52/21)
достављени су дана 28.9.2021.године, на преглед РГЗ Служби за катастар непокретности Шабац за објекат и
Служби за катастар водова Ваљево елаборат подземних инсталација. 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 30.9.2021. године. РГЗ Служба за катастар непокретности Шабац доставила је
записник о прегледу елабората геодетских радова бр. 952-04-001-20331/2021. У записнику је наведено да је
елаборат геодетских радова за објекат урађен у складу са прописима. РГЗ Служб за катастар водова Ваљево
доставила је обавештење о прегледу елабората геодетских радова бр. 956-03-305-1388/2021 од 30.9.2021.године у
којем је наведено да елаборат садржи недостатке које је потребно отклонити. У обавештењу су наведени следећи
недостаци:

-није приложен txt фајл, а све снимљене детаљне тачке, са котом вода, котом терена и ТК – кодом а све према
чл. 43 важећег Правилника о премеру и катастру водова;

-није приложена скица у електронском облику (dwg или dxf формат), а све према чл. 42 важећег Правилника о
премеру и катастру водова;



-насловна страна елабората мора бити попуњена према чл. 41 важећег Правилника о премеру и катастру водова;

-број пријаве радова у ОКВ Ваљево;

-мерење вода се врши до габарита зграде према чл.18 важећег Правилника о премеру и катастру водова;

-дефинисати пречнике цеви на канализационој и водоводној мрежи;

-недостаје смер канализације ;

-допунити технички извештај према чл. 44. важећег Правилника о премеру и катастру водова;

-сертификат о исправности инструмента којим је вршено мерење.

Увидом у поднети захтев и прилоге утврђенo je следеће:

-Захтеву није приложен доказ о уплати таксе за издавање употребне дозволе за објекат категорије Б у износу од
9.710,00 динара.

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.

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.

 

Обрадиле                                                                                         НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

дипл.грађ.инж. Лидија Лукић                              дипл.простор.план. Јасмина Стевановић

дипл.прав. Биљана Вудраг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


