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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 з а стамбено-пословни објекат на кат. парцели бр. 5462/3 К.О. Шабац у Шапцу Ул. патријарха Павла бр. 11, покренутом по
усаглашеном захтеву Павловић Ивана из Шапца Таковска ул. бр. 11/13, поднетом преко законског заступника ГД “Кнез” д.о.о. Шабац,
дипл.грађ.инж. Кнежевић Драгана, доноси:

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ усаглашени захтев бр. ROP-SAB-36889-IUP-1/2021 подносиоца Павловић Ивана из Шапца Таковска ул. бр. 11/13, за издавање
употребне дозволе за стамбено-пословни објекат на кат. парцели бр. 5462/3 К.О. Шабац у Шапцу Ул. патријарха Павла бр. 11, поднет дана
8.11.2021.године.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Павловић Иван из Шапца Таковска ул. бр. 11/13,  преко законског заступника ГД “Кнез” д.о.о. Шабац, дипл.грађ.инж. Кнежевић Драгана,
поднео je дана 8.11.2021. године, усаглашени захтев за издавање употребне дозволе за објекaт ближе описан у диспозитиву. Претходни захтев
одбачен је дана 2.11.2021.године. Уз први 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:4766-2021 дана 24.6.2021.године;

-докази о уплати републичких административних такси на захтев 330,00 динара, за издавање употребне дозволе у износу од 9.710,00 динара и
накнаде за ЦЕОП у износу од 1.000,00 динара;

-елаборат геодетских радова за објекат и посебне делове урађен од ГПС “Геолегал” д.о.о. Шабац;

-елаборат геодетских радова за инсталације урађен од ГПС “Геолегал” д.о.о. Шабац;

-записник о извршеном техничком прегледу бр. 151/21 од 1.10.2021.године, са одлуком о именовању чланова комисије и предлогом да се изда
употребна дозвола, потписан од председника дипл.грађ.инж. Кнежевић Милоша и члана дипл.инж.ел. Лазаревић Чедомира;

-записник о прегледу и провери електро и громобранске инсталације бр. 01-815/ША од 8.10.2021.године;

-прилог 7 од октобра 2021.године, потисан од инвеститора, стручног надзора дипл.грађ.инж. Чавић Александра, дипл.инж.ел. Танасић
Милана, законског заступника извођача “Prospera MBK” д.о.о., одговорног извођача радова, дипл.грађ.инж. Поповић Жељка;

-уговор закључен дана 4.9.2021.године између инвеститора и ГД “Кнез” д.о.о. Шабац;

-главна свеска пројекта изведеног објекта урађена од “Marfico” д.о.о. главни пројектант је дипл.инж.арх. Обрадовић Ивана;

-изјава законског заступника “Marfico” д.о.о. за главни пројекат;

-насловна стана главног пројекта;

-решење бр. 351-1399/07-11 од 20.11.2007.године којим је издато одобрење за изградњу стамбено-пословног објекта на кат.парц. бр. 747/3
К.О. Шабац;

-уверење РГЗ Служба за катастар непокретности Шабац бр-. 951-2-001-5472/2021 од 2.7.2021.године да кат.парц. бр. 5462/3 одговара парцели



која је носила бр. 747/3;

-обавештење РГЗ Служба за катастар непокретности од 5.10.2021.године да је за објекат на кат.парц. 5462/3 утврђен кућни број 11;

-потврда ЕД Шабац од 14.10.2021.године;

-потврда ЈКП “Водовод-Шабац” од 19.10.2021.године.

Уз усаглашени захтев приложени су запусник о извршеном техничком прегледу и пуномоћје.

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 прегледан је од стране РГЗ Служба за катастар
непокретности Шабац у предмету ROP-SAB-36889-IUP-1/2021. РГЗ Служба за катастар непокретности Шабац доставила је записник о
прегледу елабората геодетских радова бр. 952-04-001-22304/2021 у којем је наведено је да део елабората за сниамње објеката који се прегледа у
СКН Шабац није урађен у складу са прописима, односно да скица посебног дела није урађена у складу са чл. 33 Правилника-прилог 4
(допунити”мерење извршио” штампаним словима). Након извршеног прегледа елабората, захтев ROP-SAB-36889-IUP-1/2021 одбачен је
између осталог и због недостатака у садржини елабората.

Увидом у поднети усаглашени захтев и прилоге утврђено је да усаглашеном захтеву није приложен елборат.

С обзиром да је елаборат садржао недостатке због којих је претходни захтев одабачен и да усаглашеном захтеву није приложен елаборат који
би био прослеђен РГЗ Служби за катастар непокретности на преглед, на основу овлашћења из члана 44. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем, одлучено је као у диспозитиву решења.

Овим захтевом, подносилац је искориститио право на подношење усаглашеног захтева, без обавезе достављања документације поднете уз
захтев који је одбачен и поновног плаћања административне таксе односно накнаде (чл. 44. ст. 5. у вези са ст. 7. Правилника о поступку
спровођења поступка обједињене процедуре електронским путем).

Подносилац захтева има право на повраћај републичке административне таксе за доношење решења, односно да ту таксу употреби у
поновљеном поступку (чл. 44. ст. 6. Правилника о поступку спровођења поступка обједињене процедуре електронским путем).

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                                                                                                                  НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

дипл.прав. Биљана Вудраг                                                              дипл.простор.план. Јасмина Стевановић

 

 


