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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 Лазаревић Драгише и Поповић Тање, обоје из Риђака, Солунска
улица бр. 2, поднетом преко заједничког пуномоћника ГД “Кнез”, ДОО Шабац, за издавање
употребне дозволе за изграђени пословни објекат – ресторан на кат. парцели бр. 11455 КО Шабац, у
Шапцу, Обилазни пут бр. 28, доноси
 

 

Р Е Ш Е Њ Е
 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-8099-IUP-1/2022 за издавање употребне дозволе за изграђени
пословни објекат – ресторан на кат. парцели бр. 11455 КО Шабац, у Шапцу, Обилазни пут бр. 28,
који је поднет овом органу 18.3.2022. године од стране Лазаревић Драгише и Поповић Тање, обоје из
Риђака, Солунска улица бр. 2, преко овлашћеног лица пуномоћника ГД “Кнез”, ДОО Шабац - дипл.
грађ. инж. Кнежевић Драгана.
 

О б р а з л о ж е њ е
 

Лазаревић Драгиша и Поповић Тања, обоје из Риђака, Солунска улица бр. 2, поднели су овом
органу 18.3.2022. године, електронским путем кроз централни информациони систем Агенције за
привредне регистре захтев за издавање употребне дозволе за изведене радова из диспозитива овог
решења, преко овлашћеног лица пуномоћника ГД “Кнез”, ДОО Шабац - дипл. грађ. инж. Кнежевић
Драгана, који поседује лиценце бр. 310 6649 04 и 410 3813 03 ИКС.

Уз захтев је приложена следећа документација:

-оверено пуномоћје дато од стране Лазаревић Драгише, у pdf формату електронски потписано;

-оверено пуномоћје дато од стране Поповић Тање, у pdf формату електронски потписано;

-пројекат за извођење који је урађен од стране Самосталног пројектног бироа “Aalto-
architecture&design”, Срђан Лукић, предузетник Шабац, главни пројектант је дипл. инж. арх. Срђан
Лукић, бр. лиценце 300 1618 03 ИКС, у pdf формату електронски потписано и у dwg формату;



-изјаве суинвеститора, стручног надзора за грађевинске радове и хидротехничке инсталације дипл.
инж. арх. Лукић Срђан, бр. лиценце 300 I681 03 ИКС, стручног надзора за електроенергетске
инсталације дипл. инж. ел. Поповић Владисава, бр. лиценце 350 1055 03 ИКС, стручног надзора за
дојаву пожара “Фитиш-ју” ДОО Суботица и дипл. инж. ел. Станојев Дејана, бр. лиценце 353 Ј274 10
и 07-152-108/13 МУП, законског заступника генералног извођача радова ГД “Кнез”, ДОО Шабац –
Кнежевић Драгана, одговорног извођача радова за архитектонско-грађевинске радове и
хидротехничке инсталације дипл. грађ. инж. Кнежевић Милоша, бр. лиценце 411 Н526 13 ИКС,
стручног надзора за електроенергетске инсталације дипл. инж. ел. Исаковић Зорана, бр. лиценце 450
С867 08 ИКС, извођач радова за дојаву пожара “Френки аларм”, ДОО Ваљево и одговорног извођача
радова за дојаву пожара дипл. инж. ел. Богдановић Богдана, бр. лиценца 450 Ј674 16 ИКС и 07/2-152-
352/13 МУП, дате у складу са прилогом 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;

-уговор о поверавању послова за технички преглед објекта закључен између инвеститора, 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 и спроведеност мера заштите од пожара дипл. инж. ел. Лазаревић Чедомир, бр. лиценце
350 2165 03 ИКС и бр. 09-152-1479/16 МУП и чланови комисије: дипл. инж. арх. Павловић Ненад, бр.
лиценце 300 8415 04 ИКС (за архитектуру и хидротехничке инсталације), дипл. грађ. инж.
Миловановић Ђорђе, бр. лиценце 311 Д567 06 ИКС (за конструкцију) и дипл. маш. инж. Новаковић
Жарко, бр. лиценце 330 2259 03 ИКС (за машинске инсталације), у pdf формату електронски
потписано;

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

-извештај Института за безбедност и превентивни инжењеринг ДОО Нови Сад о прегледу и
испитивању громобранских инсталација, у pdf формату електронски потписано;

-извештај Института за безбедност и превентивни инжењеринг ДОО Нови Сад о прегледу и повери
функционалности сигурносног (паник и помоћне) расвете на основу и Закона о заштити од пожара и
Закона о безбедности здрављу на раду, у pdf формату електронски потписано;

-извештај Института за безбедност и превентивни инжењеринг ДОО Нови Сад о прегледу и
испитивању електроенергетских инсталација, у pdf формату електронски потписано;

-енергетски пасош бр. EP000690219 издат кроз Централни регистар енергетских пасоша (ЦРЕП) од
стране Јелене Ајдуковић пр Инжењерске делатности и техничко саветовање Капитал градња
Лозница, у pdf формату електронски потписано;

-обавештење Републичког геодетског завода од 27.1.2022. године о утврђеном кућном броју, 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;

-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
dwg формату;

-докази о извршеној уплати републичке административне таксе на захтев у износу од 330 динара и за
издавање употребне дозволе износу од 19.420 динара накнаде за ЦЕОП у износу од 2.000 динара, 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 18.3.2022. године обратио РГЗ-СКН Шабац, од којег је 1.4.2022.
године примио записник бр. 952-001-5775/2022 од 1.4.2022. године у којем је утврђено да је елаборат
геодетских радова урађен je 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.

Увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је следеће:

-Захтев за издавање употребне дозволе није правилно повезан у систему е дозволе са претходним
поступцима јер у захтеву није наведен број претходног предмета у систему е дозволе.

-У захтеву и записнику и предлогу комисије за технички преглед је наведено да се објекат налази у
Шапцу у Ул. Васе Пелагића бб, иако је уз захтев приложено обавештење Републичког геодетског
завода да је за наведену кат. парцелу утврђен кућни број 28 у Ул. Обилазни пут у Шапцу.

-Изјава 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) да је изведено
стање једнако пројектованом није дата за област машинских инсталација, иако је саставни део
пројекта за извођење и пројекат машинских инсталација.

-У издатим локацијским условима бр. ROP-SAB-747-LOC-1/2018 (заводни бр. 350-1-13/2018-11) од
5.2.2018. године је као посебан услов наведено следеће: “До реализације дела сабирне улице у
ИДПДР ОБ-2 у Шапцу условљава се да је до издавања употребне дозволе потребно обезбедити
приступ на јавну површину и планирани број паркинг места према овом плану.” У складу са
наведеним потребно је приложити доказ (потврда ЈП “Инфраструктура Шабац”) да је обезбеђен
приступ на јавну површину и планирани број паркинг места према наведеном плану.

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.
 


