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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 суинвеститора Ђокић Милете и Ђокић Персиде, обоје из Шапца,
Ул. Младена Ђуричића бр. 7, поднетом преко заједничког пуномоћника маст. инж. арх. Ђурић
Владан из Београда, ул. Будимска бр. 33, за издавање употребне дозволе за изграђени објекат за
технички преглед возила на кат. парцели бр. 11581/2 КО Шабац,  у Шапцу, Ул. деспота Стефана
Лазаревића бр. 92, доноси
 

 

Р Е Ш Е Њ Е
 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-16418-IUP-13/2022 за издавање употребне дозволе за изграђени
објекат за технички преглед возила на кат. парцели бр. 11581/2 КО Шабац, у Шапцу, Ул. деспота
Стефана Лазаревића бр. 92, који је поднет овом органу 20.1.2022. године од стране суинвеститора
Ђокић Милете и Ђокић Персиде, обоје из Шапца, Ул. Младена Ђуричића бр. 7, преко заједничког
пуномоћника маст. инж. арх. Ђурић Владана из Београда, Будимска улица бр. 33а.
 

О б р а з л о ж е њ е
 

Ђокић Милета и Ђокић Персида, обоје из Шапца, Ул. Младена Ђуричића бр. 7, поднели су овом
органу 20.1.2022. 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 заједничког пуномоћника маст. инж. арх. Ђурић Владана из Београда,
Будимска улица бр. 33, који поседује лиценце бр. 300 Р367 18 и 400 Л458 18 ИКС.

Уз захтев је приложена следећа документација:

-оверено пуномоћје, у pdf формату електронски потписано;

-пројекат за извођење (0-главна свеска, 1-пројекат архитектуре, 2/1-пројекат конструкције, 3-пројекат
хидротехничких инсталација, 4-пројекат електроенегетских инсталација) који је урађен од стране
Андрије Ђурића пр Пројектни биро Ђурић Про-градња, главни пројектант је маст. инж. арх. Ђурић



Владан, бр. лиценце 300 Р36718 ИКС, у pdf формату и у dwg формату;

-изјава суинвеститора, Игрутиновић Здравка – законског заступника извођача радова “Градинг
пројект”, ДОО Шабац, одговорног извођача радова дипл. грађ. инж. Игрутиновић Драгослава, бр.
лиценце 310 6371 03 ИКС и стручног надзора маст. инж. арх. Ђурић Владана, бр. лиценце 300 R367
18 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, у pdf формату електронски
потписано;

-изјава суинвеститора, Мирјане Митровић – законског заступника извођача радова “Зора електро”,
ДОО Шабац, одговорног извођача радова дипл. инж. ел. Митровић Зорана, бр. лиценце 450 9273 05
ИКС и стручног надзора дипл. инж. арл. Матић Жељка, бр. лиценце 350 3427 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, у pdf формату електронски потписано;

-решење Републичког геодетског завода Сектора за дигиталну трансформацију Одељења за адресни
регистар бр. 952-02-10-001-59128/2021 од 3.12.2021. године о утврђеном кућном броју, у pdf формату
електронски потписано;

-уговор о поверавању послова за технички преглед објекта закључен између суинвеститора, са једне
стране и дипл. инж. арх. Јаковљевић Драгана, бр. лиценце 300 R174 18 ИКС, дипл. инж. ел. Бијеловић
Зорана, бр. лиценце 350 L959 13 ИКС и дипл. грађ. инж. Чворовић Милана, бр. лиценце 310 7384 04
ИКС, са друге стране, у pdf формату електронски потписано;

-одлука суинвеститора о именовању комисије за технички преглед, у pdf формату електронски
потписано;

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

-потврда Електродистрибуције Шабац о прикључењу, у pdf формату електронски потписано;

-потврда ЈКП “Водовод Шабац”, Шабац о прикључењу, у pdf формату електронски потписано;

-енергетски пасош бр. ЕП000582047 издат кроз Централни регистар енергетских пасоша (ЦРЕП) од
стране “Energy concept”, ДОО Нови Сад, у pdf формату електронски потписано;

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

-докази о извршеним уплатама, у pdf формату електронски потписани и то: републичка
административна такса на захтев од 7.7.2020. године у износу од 320 динара и за издавање употребне
дозволе у износу од 9.390 динара, доплата републичке администрантивне таксе у износу од 330
динара од 20.1.2022. године, накнада за ЦЕОП од 7.7.2020. године у износу од 1.000 динара.

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 21.1.2022. године обратио Републичком геодетском заводу Служби
за катастра непокретности Шабац ради прегледа елабората геодетских радова. Дана 27.1.2022. године
од РГЗ-СКН Шабац је прибављен записник о прегледу геодетских радова у поступку одржавања



катастра непокретности бр. 952-04-001-1031/2022 од 27.1.2022. године у којем је утврђено да је
елаборат урађен у складу са прописима. 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.

Међутим, увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је следеће:

-У пројектима: архитектуре, конструкције, хидротехничких инсталација и електро инсталација у
изјавама одговорних пројектаната, треба навести да је пројекат у свему у складу са издатим
локацијским условима, грађевинском дозволом, изменом локацијских услова, изменом грађевинске
дозволе, пројектом за грађевинску дозволу и сепаратом измена пројекта за грађевинску дозволу –
прилог 4. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке
документације према класи и намени објеката (,,Сл. гласник РС”, бр. 73/2019).

-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.

-Уз захтев су приложене изјаве из 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) за грађевинске и електроенергетске радове. С обзиром да пројекат за извођење садржи и
хидротехничке инсталације, потребно је приложити изјаву и за хидротехничке инсталације.

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.
 

Обрађивачи

дипл. прав. Јелена Ђокић                                                          НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

дипл. инж. арх. Надежда Блануша             дипл. простор. план. Јасмина Стевановић
 

Доставити:

-пуномоћнику,

-архиви.
 


