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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 52/21) 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 стамбени објекат на кат. парцели бр. 11374 К.О.Шабац у Шапцу ул. Давоорина Јенка бр. 12, покренутом по захтеву Митрић
Србијанке из Шапца, ул. Даворина Јенка бр. 14, Митрић Бојана из Новог Сада, ул. Јована Поповића бр. 35 и Гладовић Милице из Шапца ул.
Даворина Јенка бр. 14, поднетом преко пуномоћника Даничић Миодрага дипл.инж.арх. бр. лиценце 300 1731 03 ИКС, доноси:

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-33616-IUP-1/2021 за издавање употребне дозволе за стамбени објекат на кат. парцели бр. 11374
К.О.Шабац у Шапцу ул. Давоорина Јенка бр. 12, поднет дана 1.10.2021.године од стране Митрић Србијанке из Шапца, ул. Даворина Јенка бр.
14, Митрић Бојана из Новог Сада, ул. Јована Поповића бр. 35 и Гладовић Милице из Шапца ул. Даворина Јенка бр. 14.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Митрић Србијанка из Шапца, ул. Даворина Јенка бр. 14, Митрић Бојан из Новог Сада, ул. Јована Поповића бр. 35 и Гладовић Милица из
Шапца ул. Даворина Јенка бр. 14, преко пуномоћника Даничић Миодрага дипл.инж.арх. бр. лиценце 300 1731 03 ИКС, поднели су дана
1.10.2021. године, захтев за издавање употребне дозволе за објекaт 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:

-пуномоћје оверено код јавног бележника под бројем УОП-I:14411-2021 дана 15.6.2021.године;

-докази о уплати републичких административних такси на захтев 330,00 динара, за издавање употребне дозволе у износу од 1.940,00 динара и
накнаде за ЦЕОП у износу од 1.000,00 динара;

-елаборат геодетских радова за објекат и посебне делове урађен од ГБ “Геоцентар Вујковић”;

-елаборат геодетских радова за инсталације урађен од ГБ “Геоцентар Вујковић”;

-катастарско-топографски план кат.парц. бр. 11374 К.О.Шабац;

-потврда одговорног пројектанта дипл.инж.арх. Даничић Миодрага дипл.инж.арх. бр. лиценце 300 1731 03 ИКС, по чл. 5 Правилника о
објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању и изградњи;

-решење бр. 351-885/81-08 од 25.6.1981.године којим је Митрић Животи и Славку одобрена изградња стамбене зграде на кат.парц. бр. 4854/31
К.О. Шабац;

-уверење РГЗ Служба за катастар непокрености Шабац бр. 951-2-001-5815/2021 од 15.7.2021.године, да кат.парц. бр. 11374 укупне површине
0.05.01ha одговара парцели која је носила бр. 4854/36;

-уверење РГЗ Служба за катастар непокретности Шабац бр. 951-5-001-9664/2021 од 12.7.2021.године да је за стамбену зграду на кат.парц. бр.
11374 на делу 1 у ул. Даворина Јенка утврђен кућни број 12;

-лист непокретности бр. 7802 К.О. Шабац од 1.10.2021.године у којем су са правом својине на стамбеним објектима уписани подносиоци



захтева.

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.

У складу са чл. 158 став 18 Закона о планирању и изградњи, елаборат геодетских радова достављен је РГЗ Служби за катастар непокретности
Шабац на преглед дана 4.10.2021.године. 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 7.10.2021.године РГЗ Служба за катастар непокретности
Шабац доставила је записник о прегледу елабората геодетских радова бр. 952-04-001-20691/2021 у којем је наведено да је елаборат урађен у
складу са прописима.

Увидом у поднете прилоге утврђени су следећи недостаци:

-Захтеву је приложено уверење РГЗ Служба за катастар непокрености Шабац бр. 951-2-001-5815/2021 од 15.7.2021.године, да кат.парц. бр.
11374 одговара парцели која је носила бр. 4854/36. Решењем бр. 351-885/81-08 од 25.6.1981.године одобрена је изградња стамбене зграде на
кат.парц. бр. 4854/31 К.О. Шабац. Потребно је доставити уверење да броју који је наведен у решењу одговара нови број парцеле из захтева и
приложене документације;

-У потврди одговорног пројектаната наведене су бруто површине станова. Потребно је унети и нето површине.

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                                                                                                             ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА

дипл.прав. Биљана Вудраг                                                                                          ГРАДСКЕ УПРАВЕ

                                                                                                                             дипл.инж.геодез. Миљан Угринић

 


