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Ш а б а ц
 

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 захтеву Манојловић Снежане, Манојловић Николе и Манојловић Марине,
сви из Шапца, Ул. Леонарада да Винчија бр. 29/3, чији су пуномоћници Тешић Александра, адв. из
Шапца и дипл. грађ. инж. Миловановић Ђорђе из Шапца, Ул. патријарха Павла бр. 10/4, за издавање
употребне дозволе за изграђени стамбено-пословни објекат на кат. парцели бр. 12020/5 КО Шабац, у
Шапцу, Ул. Леонарда да Винчија бр. 29В, доноси
 

 

Р Е Ш Е Њ Е
 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-505-IUP-1/2022 за издавање употребне дозволе за изграђени
стамбено-пословни објекат на кат. парцели бр. 12020/5 КО Шабац, у Шапцу, Ул. Леонарда да
Винчија бр. 29В, који је поднет овом органу 11.1.2022. године од стране Манојловић Снежане,
Манојловић Николе и Манојловић Марине, сви из Шапца, Ул. Леонарада да Винчија бр. 29/3, преко
пуномоћника дипл. грађ. инж. Миловановић Ђорђа из Шапца, Ул. патријарха Павла бр. 10/4.
 

О б р а з л о ж е њ е
 

Манојловић Снежана, Манојловић Никола и Манојловић Марина, сви из Шапца, Ул.
Леонарада да Винчија бр. 29/3, поднели су овом органу 11.1.2022. године, електронским путем кроз
централни информациони систем Агенције за привредне регистре захтев за издавање употребне
дозволе за изграђени стамбено-пословни објекат на кат. парцели бр. 12020/5 КО Шабац, у Шапцу,
Ул. Леонарда да Винчија бр. 29В. Захтев је поднет преко пуномоћника дипл. грађ. инж. Миловановић
Ђорђа, који поседује лиценце бр. 311 Д657 06, 381 0570 13 и 411 А368 06 ИКС.

Уз захтев је приложена следећа документација:

-пуномоћје за заступање подносилаца захтева од стране Тешић Александре, адв. из Шапца, у pdf
формату електронски потписано;

-пуномоћје пренето са адв. Тешић Александре на дипл. грађ. инж. Миловановић Ђорђа из Шапца, Ул.



патријарха Павла бр. 10/4, у pdf формату електронски потписано;

-решење Општинског секретаријата за стамбене и комуналне делатности СО Шабац бр. 351-1162/90-
08 од 16.7.1990. године којим је Манојловић Милану одобрена изградња стамбено-пословне зграде на
кат. парцели бр. 2967/10 КО Шабац, у pdf формату електронски потписано;

-главна свеска пројекта изведеног објекта која је урађена од стране Бироа за пројектовање “М тим”,
Ђорђе Миловановић пр Шабац, главни пројектант је дипл. грађ. инж. Ђорђе Миловановић, бр.
лиценце 311 Д657 06 ИКС, у складу са чл. 88 Правилника о садржини, начину и поступку израде и
начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС",
бр. 73/2019), у pdf формату електронски потписано;

-изјаве инвеститора, извођача радова - Драгутина Тадића предузетника Радња за пројектовање и
извођење грађевинских радова ТАЛЕС Мајур, одговорног извођача радова за архитектуру,
конструкцију и хидротехничке инсталације - дипл. грађ. инж. Божић Радомира, бр. лиценце 410 Ј942
16 ИКС, стручног надзора дипл. грађ. инж. Миловановић Ђорђа, бр. лиценце 311 Д657 06 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;

-изјаве инвеститора, извођача радова - Драгутина Тадића предузетника Радња за пројектовање и
извођење грађевинских радова ТАЛЕС Мајур, одговорног извођача радова за електроенергетске
инсталације - дипл. инж. ел. Исаковић Зорана, бр. лиценце 450 С867 08 ИКС, стручног надзора дипл.
инж. ел. Бијеловић Зорана, бр. лиценце 350 Л959 13 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;

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

-уверење РГЗ-СКН Шабац о идентификацији кат. парцеле у односу на претходни премер, у pdf
формату електронски потписано;

-извод из листа непокретности бр. 10185 од 30.11.2021. године према којем су овде подносиоци
захтева сувласници предметног објекта, у pdf формату електронски потписано;

-уговор о поверавању послова за технички преглед објекта закључен између пуномоћника
подносилаца захтева, са једне стране и Института за безбедност и превентивни инжењеринг ДОО
Нови Сад, у pdf формату електронски потписано;

-одлука Института за безбедност и превентивни инжењеринг ДОО Нови Сад о именовању комисије
за технички преглед у саставу председник комисије и члан комисије за електроенергетске
инсталације дипл. инж. ел. Владисав Поповић, бр. лиценце 350 1055 03 ИКС и члан комисије: дипл.
грађ. инж. Кнежевић Милош, бр. лиценце 311 М362 13 (за архитектуру, конструкцију и
хидротехничке инсталације), у pdf формату електронски потписано;

-записник Комисије за технички преглед са предлогом да се изда употребна дозвола, 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 "Геодата ПГЈ", ДОО Обреновац, у pdf формату
електронски потписано и у dwf формату;

-докази о извршеним уплатама, 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, овај орган се 12.1.2022. године обратио Републичком геодетском заводу Служби
за катастра непокретности Шабац ради његовог прегледа. Од РГЗ СКН Шабац је 17.1.2022. године
прибављен записник о прегледу геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности
бр. 952-04-001-381/2022 од 17.1.2022. године који је сачињен на основу члана 118 Закона о државном
премеру и катастру ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-УС, 96/15, 47/17 113/17,
27/18, 41/18 и 9/20), Правилника о катастарском премеру и катастру непокретности ("Службени
гласник РС" бр. 7/19) и Правилника о геодетским методама мерења (“Сл. гласник РС”, бр. 7/20), а
којим је утврђено да елаборат геодетских радова није урађен у складу са наведеним прописима
односно да “На скици одржавања катастра непокретности исцртавање и исписивање података новог
стања насталог као последица пријављене промене врши се црвеном бојом у складу са чл. 67
Правилника – снимљени објекат се разликује од катастарског стања”.

У току поступка није утврђено постојање других недостатака, сем наведеног недостатка које је
утврдио РГЗ приликом прегледа елабората геодетских радова.

За време док траје преглед елабората 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.

Имајући у виду напред наведено, овај орган је у оквиру својих овлашћења из чл. 8ђ Закона о
планирању и изградњи и чл. 44. ст 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019), донео одлуку као у диспозитиву овог решења.

Ако подносилац захтева у року од 30 дана од дана објављивања решења 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 административну таксу и
накнаду. Усаглашени захтев се такође подноси електронским путем преко централног
информационог система Агенције за привредне регистре и то као издавање употребне дозволе на
основу усаглашеног захтева.

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.

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.
 


