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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 инвеститора Предузећа за израду светлећих реклама “DUGA-EL”,
ДОО са седиштем у Шапцу, Ул. северна 4 бр. 28, матични број 20521503, поднетом преко
пуномоћника маст. инж. арх. Ђурић Владана из Београда, Будимска улица бр. 33а, за издавање
употребне дозволе за изграђени пословни објекат - складиште репроматеријала за израду реклама
(друга фаза) на кат. парцели бр. 307/15 КО Шабац, у Шапцу, Северна 4 бр. 32, доноси
 

Р Е Ш Е Њ Е
 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-23061-IUP-9/2021 за издавање употребне дозволе за изграђени
пословни објекат - складиште репроматеријала за израду реклама (друга фаза) на кат. парцели бр.
307/15 КО Шабац, у Шапцу, Северна 4 бр. 32, који је поднет овом органу 24.1.2022. године од стране
инвеститора “DUGA-EL”, ДОО Шабац, преко пуномоћника маст. инж. арх. Ђурић Владана из
Београда, Будимска улица бр. 33а.
 

О б р а з л о ж е њ е
 

Предузеће за израду светлећих реклама “DUGA-EL”, ДОО са седиштем у Шапцу, Ул. северна 4
бр. 28, поднело је овом органу 21.1.2022. године захтев за издавање употребне дозволе за изведене
радова из диспозитива овог решења. Захтев је поднет електронским путем кроз централни
информациони систем Агенције за привредне регистре преко пуномоћника маст. инж. арх. Ђурић
Владана из Београда, Будимска улица бр. 33а, који поседује лиценце бр. 300 R367 18 и 400 L458 18
ИКС.

Уз захтев је приложена следећа документација:

-пуномоћје, у pdf формату електронски потписано;

-пројекат за извођење (0-главна свеска, 1-пројекат архитектуре, 2/1-пројекат конструкције, 3-пројекат
хидротехничких инсталација и 4-пројекат електроенергетских инсталација) који је урађен од стране
“Градинг пројект”, ДОО Шабац, главни пројектант је дипл. инж. грађ. Игрутиновић Драгослав, бр.
лиценце 310 6371 03 ИКС, у pdf формату и у dwg формату;



-изјава инвеститора, генералног извођача радова - “Рефлекс”, ДОО Мајур, одговорног извођача
радова дипл. грађ. инж. Дишић Жељка, бр. лиценце 410 Г408 12 ИКС и стручног надзора - дипл.
грађ. инж. Игрутиновић Драгослава, бр. лиценце 310 6371 03 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
грађевинских радова једнако пројектованом (друга фаза), у pdf формату електронски потписано;

-изјава инвеститора, генералног извођача радова "Тамњанка”, ДОО Јаловик, одговорног извођача
радова Мостић Драгана, стручног надзора дипл. инж. ел. Поповић Владисава, бр. лиценце 350 1055 03
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 електроенергетских радова једнако пројектованом (друга фаза), у pdf формату
електронски потписано;

-уговор о поверавању послова за технички преглед објекта закључен између инвеститора, са једне
стране и маст. инж. арх. Ђурић Владана, бр. лиценце 300 Р367 18 ИКС, дипл. инж. ел. Бијеловић
Зорана, бр. лиценце 350 Л959 13 ИКС и дипл. грађ. инж. Чворовић Милан, бр. 310 7384 04 ИКС, са
друге стране, у pdf формату електронски потписано;

-одлука инвеститора о одређивању председника и чланова комисије за технички преглед и то:
председника комисије Ђурић Владана и чланова комисије Бијеловић Зорана и Чворовић Милана, у
pdf формату електронски потписано;

-извештај комисије за технички преглед са предлогом да се изда употребна дозвола, у pdf формату
електронски потписано;

-сертификат о енергетским својствима зграде за административни део објекта који се налази у првој
фази, који је издат од стране “Рефлекс”, ДОО Шабац, 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 dwg формату;

-докази о извршеним уплатама и то такса на захтев у износу од 330 динара и за централни
информациони систем у износу од 1000 динара и такса за издавање употребне дозволе у износу од
9.710 динара која је неискоришћена из претходног поступка бр. ROP-SAB-23061-IUP-8/20221 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.

Увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је следеће:

-У изјави у којој је назначено да је дата за електро радове наведен је као извођач електро радова
“Тамњанка”, ДОО Јаловик и за извођача радова је изјаву електронски потписао Гајић Живислав.
Увидом у јавно доступну евиденцију Агенције за привредне регистре утврђено је да је законски
заступник “Тамњанке”, ДОО Јаловик Гајић Милица, а не Гајић Живислав.

-Према јавно доступним подацима регистра лиценцираних инжењера, архитеката и просторних
планера и регистра лиценцираних извођача Инжењерске коморе Србије лиценца дипл. инж. ел.
Бијеловић Зорана бр. 350 L959 13, који је члан комисије за технички преглед, је неактивна.

-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 25.1.2022. године обратио Републичком геодетском заводу Служби



за катастра непокретности Шабац ради прегледа елабората геодетских радова. Дана 27.1.2022. године
од Републичког геодетског завода СКН Шабац је прибављен записник о прегледу геодетских радова у
поступку одржавања катастра непокретности бр. 952-04-001-1228/2022 од 27.1.2022. године који је
сачињен у складу са чл. 118. Закона о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС" бр.
72/09, 18/10, 65/13, 15/15-УС, 96/15, 47/17-аутентично тумачење, 113/17-др.закон, 27/18-др.закон,
41/18-др.закон и 9/20-др.закон), Правилником о катастарском премеру и катастру непокретности
("Службени гласник РС" бр.7/19) и Правилником о геодетским методама мерења ("Службени гласник
РС" бр. 7/20), а којим је утврђено следеће: “Геодетска мерења и рачунања применом ГНСС методе
нису урађена у складу са Правилником о примени технологије глобалног навигационог система
у областима државног премера и катастра и Правилником о премеру и катастру водова. ”
Истовремено са овим записником примљен је и допис РГЗ Гео сектора Београд 02 бр. 952-04-001-
1228/2022 од 26.1.2022. године у којем су наведене следеће примедбе:

“1. Доставити извештај ГНСС мерења контролне тачке (3х30s) који треба да садржи: назив
тачке, кооридинате у систему ЕТРФ2000 које могу бити у облику X,Y,Z или B,L, h или E, N, h,
положајну и висинску тачности, ПДОП, датум и време мерења, као и назив контролног центра
мреже ГНСС станица (АГРОС, ВЕКОМ, ГЕОТАУРНЕТ), корисничко име – user name које је
коришћено за пријављивање на мрежу ГНСС станица:

2. Доставити рачунање аритметичке средине координата за контролну тачку (3х30s);

3. Доставити Извештај о трансформацији координата у систем Гаус-Кригерове пројекције за
контролну тачку;

4. Доставити Извештај о трансформацији висина у систем Прецизног нивелмана за контролну
тачку;

5. Потребно је доставити извештај о преузетој координати контролне тачке од надлежне Службе
или извештај да су координате контролне тачке наручене из веб апликације “Геомреже”;

6. Доставити упоређење координата на контролној тачки.”

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
који износи 5 радних дана од дана подношења захтева.

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.
 


