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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 пословни објекат – радионица за поправку пољопривредних машина и
обраду делова за машине на кат. парц. бр. 3248/3 К.О. Штитар у ул. Душана Лончара бр. 21А,
покренутом по усаглашеном захтеву Буцало Љиљане из Шапца ул. Стевана Чалића бр. 36, 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-30697-IUPН-11/2022 подносиоца Буцало Љиљане из
Шапца ул. Стевана Чалића бр. 36, за издавање употребне дозволе за пословни објекат – радионица за
поправку пољопривредних машина и обраду делова за машине на кат. парц. бр. 3248/3 К.О. Штитар у
ул. Душана Лончара бр. 21А, поднет дана 10.2.2022.године.
 

О б р а з л о ж е њ е
 

Буцало Љиљана из Шапца ул. Стевана Чалића бр. 36, преко законског заступника ГД “Кнез” д.о.о.
Шабац, дипл.грађ.инж. Кнежевић Драгана, поднела je дана 10.2.2022. године, усаглашени захтев за
издавање употребне дозволе за објекат ближе описан у диспозитиву. Претходни захтев одбачен је
дана 1.2.2022.године. Уз захтевe поднете 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:8421-2020 дана 29.7.2020.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 објекте израђен од Приватне канцеларије за геодетске послове
“Приватни геометар” предузетника Узановић Љубише;

-елаборат геодетских радова за инсталације израђен од Приватне канцеларије за геодетске послове



“Приватни геометар” предузетника Узановић Љубише;

-записник о извршеном техничком прегледу број 3/22 од 15.1.2022.године, са решењем о именовању
чланова комисије;

-уговор о вршењу техничког прегледа закључен дана 10.1.2022.године између инвеститора и ГД
“Кнез” д.о.о. Шабац;

-извештај Института за безбедност и превентивни инжењеринг д.о.о. Нови Сад бр. 01-57/ША од
212.1.2022.године о прегледу и испитивању електричних и громобранских инсталација;

-решење бр. 351-220/2018-11 од 22.10.2018.године којим је издата грађевинска дозвола;

-решење бр. 351-100/2019-11 од 22.5.2019. године којим је измењена издата грађевинска дозвола;

-потврда пријаве радова бр. 353-3-267/2018-11 од 24.10.2018.године;

-обавештење бр. 354-3-53/2018-1107 од 30.11.2018.године, да су темељи у складу са пројектом;

-обавештење бр. 354-3-267/2019-07 од 5.6.2019.године, да је објекат завршен конструктивно у складу
са пројектом;

-потврда ЕД Шабац бр. 8Л.1.0.0.-99636/2 од 2.4.2021.године да је објекат прикључен на електро
мрежу;

-потврда ЈКП “Водовод-Шабац” бр. бр. 130/1 од 12.1.2022.године о прикључењу на водоводну и
канализациону мрежу;

-решење МУП-а 09.33 број 217-18814/21-1 од 13.12.2021.године, којим је дата сагласност на технички
документацију;

-енергетски пасош бр. ЕП000688691 од 11.1.2022.године издат кроз ЦРЕП од “Капитал градња”;

-обавештење РГЗ од 20.1.2022.године да је утврђен кућни број 221А

-пројекат за извођење израђен од Бироа за пројектовање “Атеље 12”, главни пројектант је
дипл.инж.арх. Маринковић Митар бр. лиценце 300 1969 03 ИКС, који се састоји од главне свеске,
пројекта архитектуре, конструкције, хидротехничкиих инсталација, електроенергетских инсталација;

-главни пројекат заштите од пожара израђен од “Пожар-гас” д.о.о. Лозница, одговорни пројектант је
Јовановић Раде дипл.инж.заштите од пожара бр. лиценце 07-152-61/13;

-изјава од 15.1.2022.године потписана од инвеститора, лица која су вршила стручни надзор,
дипл.грађ.инж. Мартиновић Слободана, дипл.инж.ел. Танасић Милана, законског заступника
генералног извођача радова “PROSPERA MBK” д.о.о. Београд Поповић Жељка, лица са лиценцама
одговорних извођача радова дипл.грађ.инж. Поповић Жељка, и дипл.инж.ел. Исаковић Зорана.

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
на преглед РГЗ Служби за катастар непокретности Шабац дана 10.2.2022.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 21.2.2022.године РГЗ Служба за
катастар непокретности Шабац доставила је записник о прегледу елабората геодетских радова бр.
952-04-001-2560/2022. У записнику је наведено следеће:

-Елаборат геодетских радова урађен од стране Приватне канцеларије за геодетске послове “Приватни



геометар” Љубиша Узановић предузетник из Шапца ул. Масарикова бр.6 извршен поларном методом
није урађен у складу са напред наведеним прописима. Потребно је усагласити датуме у прилозима
који се налазе у елаборату- у записнику о извршеном увиђају и скици одржавања катастар
непокретности уписан је датум 17.01.2022. а обрасцу подаци о објектима Прилог бр.5 уписан је
датум 11.11.2019.

-Налаже се геодетској организацији да достави исправљен елаборат геодетских радова у складу са
Правилником о катастрском премеру обнови катастра и геодетским радовима у одражавању катастра
непокретности

Имајући у виду наведено, 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
 


