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На основу 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) и чл. 44. ст. 1.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл. гласник РС“
бр. 68/2019), Одељење за урбанизам градске управе града Шапца Одсек за спровођење обједињене
процедуре решавајући по усаглашеном захтеву инвеститора Предузећа за инжењеринг, консалтинг,
пројектовање и изградњу “СЕТ“, ДОO са седиштем у Шапцу, ул. Браће Недића бр. 1, матични бр.
17526529, поднетом преко законског заступника - директора Срећковић Миленце, за издавање
употребне дозволе за изграђени стамбени објекат са 40 стамбених јединица на кат. парцели бр. 8210
КО Шабац, у Шапцу, Хиландарска улица бр. 27, доноси
 

 

Р Е Ш Е Њ Е
 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-29717-IUPН-18/2021 за издавање употребне дозволе за
изграђени стамбени објекат са 40 стамбених јединица на кат. парцели бр. 8210 КО Шабац, у Шапцу,
Хиландарска улица бр. 27, који је поднет овом органу 5.11.2021. године од стране инвеститора
“СЕТ”, ДОО Шабац, као усаглашени, преко законског заступника - директора Срећковић Миленце,
због неиспуњења формалних услова.

О б р а з л о ж е њ е
 

Предузеће за инжењеринг, консалтинг, пројектовање и изградњу “СЕТ“, ДОO са седиштем у
Шапцу, ул. Браће Недића бр. 1, поднело је овом органу 5.11.2021. године, као усаглашени захтев за
издавање употребне дозволе за изграђени стамбени објекат са 40 стамбених јединица на кат. парцели
бр. 8210 КО Шабац, у Шапцу, Хиландарска улица бр. 27. Захтев је поднет електронским путем кроз
централни информациони систем Агенције за привредне регистре преко законског заступника -
директора инвеститора дипл. грађ. инж. Срећковић Миленце, која поседује лиценце бр. 203 0078 03,
314 1802 03 и 414 0822 03 ИКС. Усаглашени захтев је поднет након доношења решења овог органа
бр. ROP-SAB-29717-IUP-17/2021 (заводни број: 351-3-266/2021-11) од 6.10.2021. године о одбацивању
захтева истог подносиоца од 28.9.2021. године, због неиспуњења формалних услова.

Уз први и усаглашени захтев је приложена следећа документација:

-пројекат за извођење (0-главна свеска, 1-пројекат архитектуре, 2/1-пројекат конструкције, 3-пројекат
хидротехничких инсталација, 4/1-пројекат електроенергетских инсталација, 5-пројекат



телекомуникационих и сигналних инсталација, 6/1-пројекат машинских инсталација – термотехничке
инсталација, 6/2-пројекат лифтова, 10-пројекат припремних радова) који је урађен од стране “СЕТ”,
ДОО Шабац, главни пројектант је маст. инж. арх. Поповић Милица, бр. лиценце 300 К746 11 ИКС, у
pdf формату и у dwg формату;

-изјава Срећковић Миленце – законског заступника инвеститора “Сет”, ДОО Шабац; стручног
надзора за грађевинске радове - дипл. грађ. инж. Веселиновић Ане, бр. лиценце 410 1625 14 ИКС;
стручног надзора за грађевинско-занатске радове Којић (Глигорић) Дуње, бр. лиценце 400 К355 17
ИКС; стручног надзора за инсталације водовода и канализације Божичковић Јована, бр. лиценце 414
В969 07 ИКС; стручног надзора за електроенергетске инсталације Пајић Томице, бр. лиценце 451
М031 21 ИКС; стручног надзора за телекомуникационе радове Живковић Срђана, бр. лиценце 453
I346 14 ИКС; стручног надзора за машинске инсталације и за лифт дипл. маш. инж. Живановић
Немање, бр. лиценце 330 L551 12 ИКС; Срећковић Миленце– законског заступника извођача радова
“Сет”, ДОО Шабац; одговорног извођача грађевинских радова - дипл. грађ. инж. Ђорђић Ивана, бр.
лиценце 410 С200 08 ИКС; одговорног извођача грађевинско-занатских радова - дипл. инж. арх.
Гавриловић Далибора, бр. лиценце 400 I667 14 ИКС; одговорног извођача радова за инсталације
водовода и канализације - дипл. грађ. инж. Секулић Бранка, бр. лиценце 414 К570 17 ИКС;
одговорног извођача радова за електроенергетске инсталације и за телекомуникационе радове - дипл.
инж. ел. Костадиновић Тихомира, бр. лиценце 450 7616 04 ИКС; одговорног извођача радова за
машинске инсталације - дипл. маш. инж. Урошевић Мила, бр. лиценце 430 9586 05 ИКС и одговорног
извођача радова за лифт - дипл. маш. инж. Антонијевић Жељка, бр. лиценце 434 2656 03 ИКС, дате у
складу са прилогом 7. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле
техничке документације према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019) да је изведено
стање једнако пројектованом, у pdf формату електронски потписано;

-уговор о вршењу услуге техничке техничког прегледа закључен између инвеститора, са једне стране
и “Шидпројект”, ДОО Шид, у pdf формату електронски потписано;

-одлука инвеститора о поверавању вршења техничког прегледа, у pdf формату електронски
потписано;

-извештај комисије за технички преглед “Шидпројект”, ДОО Шид, са одлуком о одређивању
председника и чланова комисије и то: дипл. грађ. инж. Сања Ђуђар Катић, бр. лиценце 310 Д305 06
ИКС (председника комисије) и дипл. инж. арх. Сања Спасојевић, бр. лиценце 300 1700 03 ИКС, дипл.
грађ. инж. Игор Куртиновић, бр. лиценце 420 И066 20 ИКС, дипл. инж. ел. Миленко Радишић, бр.
лиценце 350 Д863 06 ИКС, дипл. инж. арл. Драган Васић, бр. лиценце 353 А106 04 ИКС и уверење
МУП-а РС бр. 07-152-363/13, дипл. маш. инж. Миодраг Лазић, бр. лиценце 330 К539 11 и уверење
МУП-а РС бр. 07-152-362/13 и дипл. маш. инж. Предраг Мишковић, бр. лиценце 333 И282 09 ИКС, са
записником комисије и предлогом комисије да се изда употребна дозвола, у pdf формату електронски
потписано;

-енергетски пасош бр. EP000568561 издат кроз Централни регистар енергетских пасоша (ЦРЕП) од
стране “СЕТ”, ДОО Шабац, у pdf формату електронски потписано;

-решење РГЗ-СКН Шабац о утврђеном кућном броју, у pdf формату електронски потписано;

-катастарско-топографски план, елаборат геодетских радова за објекат, за посебне делове објекта и за
подземне инсталације који су урађени од стране Дарка Цвејића предузетника Пројектни биро
“Террапројект”, Шабац, у pdf формату електронски потписано и у dwg формату;

-докази о извршеним уплатама и то: републичке административне таксе на захтев у износу од 330
динара и за издавање употребне дозволе за објекат “В” категорије износу од 19.420 динара и накнаде
за ЦЕОП у износу од 2.000 динара, у pdf формату електронски потписано.

Чланом 43. ст. 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Сл. гласник РС“, бр. 68/2019) 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. 68/2019) 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.

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, а да је уз усаглашени захтев приложен исправљени елаборат геодетских радова,
овај орган се по усаглашеном захтеву 8.11.2021. године обратио Републичком геодетском заводу
Служби за катастра непокретности Шабац ради прегледа исправљеног елабората геодетских радова.
Дана 15.11.2021. године од РГЗ СКН Шабац је прибављен записник о прегледу геодетских радова у
поступку одржавања катастра непокретности бр. 952-04-001-23693/2021 од 10.11.2021. године у којем
је утврђено да је елаборат геодетских радова урађен у складу са прописима. За време док траје
преглед елабората геодетских радова не теку рокови за издавање употребне дозволе, у складу са чл.
158. ст. 19. Закона о планирању и изградњи, тако да овај орган није прекорачио рок за поступање.
Такође, овај орган се у складу са чл. 43. ст. 3. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019) у поступку по првом захтеву обратио
РГЗ-СКН Шабац ради провере да ли је извршено спајање кат. парцела бр. 8210 и 8211 КО Шабац, од
којег је примљено обавештење да је извршено спајање наведених кат. парцела у кат. парцелу која
носи нови број 8210 КО Шабац.

Међутим, увидом у усаглашени захтев и приложену документацију утврђено је да нису отклоњене
све примедбе наведене у решењу о одбацивању првог захтева, и то:

-Примедба која је гласила: “У складу са чл. 18. ст. 2. тач. 6б) Правилника о садржини и начину
вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о
утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе
и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката (“Сл. гласник РС" бр. 27/2015,
29/2016 и 78/2019) у записнику комисије се наводе основни подаци о прикључцима објекта на
инфраструктуру са унетим потврдама ималаца јавних овлашћења о прикључцима, што
приложени записник не садржи. Потребно је дати податке о свим прикључцима на које је
објекат прикључен а који су предвиђени издатом грађевинском дозволом односно измењеном
грађевинском дозволом”, није отклоњена у потпуности. У записнику комисије за технички преглед
који је приложен уз усаглашени захтев су наведени подаци о потврди о прикључењу на водоводну и
канализациону мрежу ЈКП “Водовод Шабац”, Шабац и потврди о прикључењу на систем даљинског
грејања ЈКП “Топлана Шабац”, Шабац, док је за прикључак на електроенергетску мрежу наведено да
постоји уговор о снабдевању електричном енергијом, а није наведен број потврде о извршеном
прикључењу, како је прописано цитираним правилником. Такође, према подацима из главне свеске
пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење планиран је и прикључак на јавну
телекомуникациону мрежу, али у исправљеном записнику комисије за технички преглед није
наведен податак о потврди о прикључењу на ту мрежу. С обзиром да употребна дозвола садржи о
податак о прикључцима објекта на инфраструктуру - чл. 46. ст. 1. тач. 2) Правилника о  поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019) потребно је
записник комисије допунити наведеним подацима.

-Примедба која је гласила: “У извештају комисије за технички преглед дата је спецификација
посебних делова објекта и за делове објекта који не представљају посебне делове објекта у
складу са чл. 3. ст. 1. тач. 8) Закона о становању и одржавању зграда ("Сл. гласник РС", бр.
104/2016 и 9/2020 - др. закон). У складу са цитираном одредбом посебни део зграде јесте посебна
функционална целина у згради која може представљати стан, пословни простор, гаражу,
гаражно место или гаражни бокс. С обзиром да је истим законом дефинисан гаражно место као
посебан део гараже који чини простор одређен обележеном површином за паркирање возила, а
паркинг место као одговарајући простор одређен обележеном површином за паркирање возила
изван зграде, потребно је места за паркирање у предметном објекту означити као гаражна места
а не као паркинг места. Иста примедба се односи и на елаборат геодетских радова. С обзиром на
наведено потребно је из извештаја комисије и из елабората геодетских радова брисати све што
не представља посебан део зграде (техничке просторије, степениште, ходник, тампон зоне...) јер
не могу бити предмет уписа у евиденцији катастра непокретности”, није отклоњена у потпуности.
И у записнику комисије за технички преглед и у елаборату геодетских радова који су приложени уз
усаглшени захтев, као посебни делови предметног објекта су наведени: ТС1, трафостаница –
просторија 01, нето површине 18,13m²; ТС2, трафостаница – просторија 02, нето површине 5,29m² и



ТС3, трафостаница – просторија 03, нето површине 5,29m². Наведене просторије не представљају
посебне делове објекта чији се подаци уписују у употребну дозволу у складу са чл. 46. ст. 1. тач. 3)
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“,
бр. 68/2019) и који се уписују у евиденцију катастра непокретности у складу са чл. 5. Закона о
поступку уписа у катастар непокретности и водова ("Сл. гласник РС", бр. 41/2018, 95/2018, 31/2019 и
15/2020). Предметне просторије у складу са Законом о становању и одржавању зграда ("Сл. гласник
РС", бр. 104/2016 и 9/2020 - др. закон) представљају самосталан део зграде чији се подаци не уносе у
употребну дозволу нити су предмет уписа у евиденцији катастра непокретности, па их је потребно
брисати из записника комисије за технички преглед и елабората геодетских радова.

Указује се подносиоцу захтева да је минимални гарантни рок за станове за тржиште прописан
Правилником о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини
предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току
грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката (“Сл. гласник РС"
бр. 27/2015, 29/2016 и 78/2019) и износи пет година, тако да навод у записнику комисије за технички
преглед да је извођач радова дао гарантни рок на две године не може мењати прописани гарантни
рок.

Имајући у виду напред наведено, овај орган је утврдио да нису испуњени формални услови за
поступање по захтеву за издавање употребне дозволе, па је у оквиру својих овлашћења из чл. 44. ст 1.
наведеног правилника, донео одлуку као у диспозитиву овог решења.

С обзиром да подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног
захтева, без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања
административне таксе односно накнаде, како је то прописано да чл. 44. ст. 5. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, а да се предметни захтев одбацује
други пут због формалних недостатака, подносилац захтева је обавезан да приликом поновног
подношења захтева за издавање употребне дозволе поднесе целокупну потребну документацију и
прописане таксе и накнаде, као да је реч о првом захтеву, с тим што се не врши поновна уплата
републичке административне таксе за издавање употребне дозволе у износу од 19.420  динара, у
складу са чл. 44. ст. 6. истог правилника, већ се само прилаже доказ о тој уплати.

Поука о правном средству: Против овог решења може се изјавити приговор градском већу града
Шапца у року од 3 дана од дана пријема истог, преко овог органа, електронским путем кроз
централни информациони систем Агенције за привредне регистре.
 

Обрађивач                                                                                     НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

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

Доставити:

-пуномоћнику,

-архиви.
 


