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Ш А Б А Ц
 

На основу чл. 136. ст. 1. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС” бр. 18/16 и 95/2018 -
аутентично тумачење) и 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)
Одсек за спровођење обједињене процедуре одељења за урбанизам градске управе града Шапца
решавајући по усаглашеном захтеву инвеститора Завађа Славише из Шапца, Ул. Владе Јовановића бр.
48, поднетом преко пуномоћника дипл. инж. арх. Ференц Золтан из Шапца, Ул. пилота Танасића бр.
69, за издавање употребне дозволе за изграђени стамбено-пословни објекат на кат. парцели бр.
5627/1 КО Шабац, у Шапцу, Ул. Владе Јовановића бр. 48, доноси
 

 

Р Е Ш Е Њ Е
 

 

ОДБИЈА СЕ захтев бр. ROP-SAB-17128-IUPH-2/2021 за издавање употребне дозволе за изграђени
стамбено-пословни објекат на кат. парцели бр. 5627/1 КО Шабац, у Шапцу, Ул. Владе Јовановића бр.
48, који је поднет овом органу 26.10.2021. године, као усаглашени, од стране Завађа Славише из
Шапца, Ул. Владе Јовановића бр. 48, преко пуномоћника дипл. инж. арх. Ференц Золтана из Шапца,
Ул. пилота Танасића бр. 69, као неоснован.

О б р а з л о ж е њ е
 

Завађа Славиша из Шапца, Ул. Владе Јовановића бр. 48, поднео је овом органу 26.10.2021.
године усаглашени захтев за издавање употребне дозволе за изграђени стамбено-пословни објекат на
кат. парцели бр. 5627/1 КО Шабац, у Шапцу, Ул. Владе Јовановића бр. 48. Захтев је поднет
електронским путем, кроз централни информациони систем Агенције за привредне регистре, преко
пуномоћника дипл. инж. арх. Ференц Золтан из Шапца, Ул. пилота Танасића бр. 69, који поседује
лиценце бр. 300 0825 03, 301 Ј197 10 и 400 1075 03 ИКС. Усаглашени захтев је поднет након
доношења решења овог органа бр. ROP-SAB-17128-IUP-1/2021 (заводни број: 351-3-133/2021-11) од
29.6.2021. године о одбацивању захтева истог подносиоца од 7.6.2021. године, због неиспуњења
формалних услова. Уз усаглашени захтев приложена је следећа документација: оверено пуномоћје, у
pdf формату електронски потписано; уверење РГЗ-СКН Шабац о идентификацији парцеле у односу
на претходни премер, у pdf формату електронски потписано; уверење РГЗ-СКН Шабац о утврђеном
кућном броју, у pdf формату електронски потписано; главна свеска пројекта изведеног објекта, у pdf
формату електронски потписано; изјаве инвеститора, генералног извођача радова “Рефлекс”, ДОО
Мајур - законског заступника Дишић Мирослава, одговорног извођача радова за архитектуру,
конструкцију и водовод и канализацију – дипл. инж. арх. Зорана Стевановића, бр. лиценце 400 1440



03 ИКС, одговорног извођача радова за електроенергетске радове – дипл. инж. ел. Владисава
Поповића, бр. лиценце 450 2548 03 ИКС, стручног надзора за арихтектуру, конструкцију и
инсталације водовода и канализације - дипл. инж. арх. Ференц Славице, бр. лиценце 300 Ј009 10 ИКС
и стручног надзора за електроенергетске инсталације - дипл. инж. ел. Богдановић Богдана бр.
лиценце 350 О496 16 ИКС, дате на основу прилога 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; записник комисије за технички преглед заједно са решењем о именовању дипл. инж. арх.
Ференц Золтана за председника и члана комисије за архитектуру, грађевинске конструкције и
инсталације водовода и канализације (бр. лиценце 300 0825 03 ИКС) и дипл. инж. ел. Стевановић
Војислава за члана комисије за електроенергетске инсталације (бр. лиценце 350 1850 03 ИКС), и са
предлогом да се изда употребна дозвола, у pdf формату електронски потписано; катастарско-
топографски план, елаборат геодетских радова за објекат и за подземне инсталације који су урађени
од стране "ГПС Геолегал”, ДОО Шабац, у pdf формату електронски потписано и у dwf формату и
докази о извршеној уплати републичке административне таксе на захтев у износу од 330 динара и за
издавање употребне дозволе износу од 9.710 динара накнаде за ЦЕОП у износу од 1.000 динара, у pdf
формату електронски потписано.

Чланом 44. ст. 4. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Сл. гласник РС“ бр. 68/2019) прописано је да ако подносилац захтева у року од десет дана од дана
пријема решења, а најкасније 30 дана од његовог објављивања на интернет страници надлежног
органа, поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију
поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административне таксе и накнаде наведене у
члану 42. став 2. тачка 3) овог правилника.

Увидом у централни информациони систем Агенције за привредне регистре утврђено је да је Завађа
Славиша поднео овом органу 26.10.2021. године преко пуномоћника Ференц Золтана усаглашени
захтев за издавање употребне дозволе за изграђени стамбено-пословни објекат на кат. парцели бр.
5627/1 КО Шабац, у Шапцу, Ул. Владе Јовановића бр. 48. Пре тога, захтев Завађа Славише од
7.6.2021. године за издавање употребне дозволе за исти објекат је одбачен решењем овог органа бр.
ROP-SAB-17128-IUP-1/2021 (заводни број: 351-3-133/2021-11) од 29.6.2021. године. Наведено решење
о одбацивању захтева Завађа Славише од 7.6.2021. године је објављено на сајту града Шапца
1.7.2021. године (https://sabac.rs/objedinjena-procedura/obavestenje-odeljenja-za-urbanizam-3/).

Имајући у виду да је решење овог органа бр. ROP-SAB-17128-IUP-1/2021 (заводни број: 351-3-
133/2021-11) од 29.6.2021. године објављено на интернет страници града Шапца 1.7.2021. године, а да
је усаглашени захтев поднет 26.10.2021. године, односно по протеку прописаног рока из чл. 44. ст. 4.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“
бр. 68/2019), овај орган је утврдио да подносилац захтева нема право на подношење усаглашеног
захтева, па је донета одлука као у диспозитиву овог решења.

Указује се подносиоцу захтева на следеће недостатке:

-Уз захтев је приложена главна свеска пројекта изведеног објекта која није израђена у складу са
Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке
документације према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019) - чл. 88, и прилог 1. У
главној свесци пројекта изведеног објекта наведено је да је пројектант Живојин Арсенијевић
предузетник Атеље за пројектовање “Дом”, Шабац, а главна свеска није потписана од стране тог
лица; главна свеска пројекта изведеног објекта не садржи податак о главном пројектанту, одлуку о
одређивању главног пројектанта нити изјаву главног пројектанта, нити је електронски потписана од
стране главног пројектанта. Главна свеска пројекта изведеног објекта једино не мора бити оверена од
стране свих одговорних пројектаната, већ се у њој обавезно наводе само подаци о одговорним
пројектантима прописани у прилогу 1 овог правилника (чл. 88. ст. 2. наведеног правилника). Све
остале податке главна свеска треба да садржи у складу са цитираним правилником.

-Није отклоњена примедба која је дата у решењу о одбацивању захтева бр. ROP-SAB-17128-IUP-
1/2021 (заводни број: 351-3-133/2021-11) од 29.6.2021. године која је гласила: “Уз захтев је приложен
уговор о техничком пријему за објекат у Улици Поцерској бр. 88А (није наведено место). “

-Указује се подносиоцу захтева да је потребно да поднесе нови захтев  за издавање употребне дозволе



са целокупном потребном документацијом и прописане таксе и накнаде, као да је реч о првом
захтеву, сем таксе за издавање употребне дозволе по тарифном бр. 170 Закона о републичким
административним таксама у износу од 9.710 динара (уплаћена је заједно са републичком таксом од
330 динара) јер до сада употребна дозвола није ни издата (чл. 44. ст. 6. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем), с тим што је потребно доказ о извршеној
уплати те таксе поново приложити уз нови захтев. Такође се указује подносиоцу захтева да може
тражити повраћај републичке административне таксе коју је уплатио приликом подношења првог
захтева за издавање употребне дозволе у износу од 9.450 динара из истог разлога.

У току поступка извршен је и преглед елабората геодетских радова од стране РГЗ-СКН Шабац који је
утврдио да је елаборат урађен у складу са прописима.

Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре РС, у року од 15 дана од дана пријема истог, преко овог органа, а кроз централни
информациони систем Агенције за привредне регистре, таксирана са 490 динара републичке
административне таксе на жиро рачун бр. 840-742221843-57 позив на број 97 92-099.
 

Обрађивач                                                                                    ПО ОВЛАШЋЕЊУ

дипл. прав. Јелена Ђокић                                         НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

                                                                                       дипл. инж. геодез. Миљан Угринић
 

Доставити:

-пуномоћнику,

-архиви.
 


