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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 Московљевић Маре из Шапца, Ул. проте Смиљанића бр. 58, чији је
пуномоћник дипл. грађ. инж. Миловановић Ђорђе из Шапца, Ул. патријарха Павла бр. 10/4, за
издавање употребне дозволе за изграђени стамбени објекат са 13 стамбених јединица на кат. парцели
бр. 3149 КО Шабац, у Шапцу, Ул. Цицварића бр. 3, доноси
 

Р Е Ш Е Њ Е
 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-8370-IUP-1/2022 за издавање употребне дозволе за изграђени
стамбени објекат са 13 стамбених јединица, категорије “Б”, на кат. парцели бр. 3149 КО Шабац, у
Шапцу, Ул. Цицварића бр. 3, који је поднет овом органу 21.3.2022. године од стране Московљевић
Маре из Шапца, Ул. проте Смиљанића бр. 58, 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
 

Московљевић Мара из Шапца, Ул. проте Смиљанића бр. 58, поднела је овом органу 21.3.2022.
године, захтев за издавање употребне дозволе за изграђени стамбени објекат са 13 стамбених
јединица на кат. парцели бр. 3149 КО Шабац, у Шапцу, Ул. Цицварића бр. 3. Захтев је поднет
електронским путем, кроз централни информациони систем Агенције за привредне регистре, преко
пуномоћника дипл. грађ. инж. Миловановић Ђорђа, из Шапца, Ул. патријарха Павла бр. 10/4, који
поседује лиценце бр. 311 Д657 06, 381 0570 13 и 411 А368 06 ИКС.

Уз захтев је приложена следећа документација:

-оверено пуномоћје, 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 инвеститора, извођача радова, одговорног извођача радова и стручног надзора 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;



-решење РГЗ-СКН Шабац о утврђеном кућном броју, 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;

-енергетски пасош бр. EP000691538 издат кроз Централни регистар енергетских пасоша (ЦРЕП) од
стране “Мод архитект”, ДОО Нови Сад, 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, 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 извршеној уплати републичке административне таксе на захтев у износу од 330 динара и за
издавање употребне дозволе износу од 9.710 динара накнаде за ЦЕОП у износу од 1.000 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 23.3.2022. године обратио Републичком геодетском заводу Служби
за катастра непокретности Шабац ради његовог прегледа. Од РГЗ СКН Шабац је 1.4.2022. године
прибављен записник о прегледу геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности
бр. 952-04-001-5932/2022 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:

-Предмет није правилно повезан у систему е-дозволе тако да захтев за издавање употребне дозволе не
припада досијеу у којм се налазе локацијски услови и грађевинска дозвола издати за изградњу
предметног објекта.

-Уз захтев је достављена Главна свеска пројекта за извођење која не садржи ситуациони план са
елементима за обележавање објекта у одговарајућој размери, а што је прописано чланом 63. став 1.
тачка 3. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке
документације према класи и намени објеката (,,Сл. гласник РС” бр. 73/2019).



-Пројекту за извођење се не прилаже елаборат енергетске ефикасности па главна свеска ПЗИ не
треба да садржи делове везане за наведени елаборат у складу са чланом 70. Правилника о садржини,
начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени
објеката.

-Изјаве одговорних пројектаната пројеката архитектуре, конструкције, водовода и канализације и
машинских инсталација-грејање нису усаглашене са Прилогом 4. Правилника јер не садрже све
прописане елементе. Изјава треба да буде дата тако да се потврђује усаглашеност са издатим
локацијским условима, грађевинском дозволом и пројектом за грађевинску дозволу.

-ПЗИ- Пројекат конструкције није електронски потписан од стране одговорног пројектанта наведеног
пројекта што није у складу са Прилогом 12 Правилника.

-У записнику комисије за технички преглед је наведено да је објекат прикључен и на гасну мрежу,
али није наведен број потврде имаоца јавних овлашћења да је објекат прикључен на гасну мрежу,
иако је то прописано чл. 18. ст. 2. тач. 6|) Правилника о садржини и начину вршења техничког
прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за
употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за
поједине врсте објеката (“Сл. гласник РС" бр. 27/2015, 29/2016 и 78/2019).

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. грађ. инж. Лидија Лукић                дипл. простор. план. Јасмина Стевановић
 

Доставити:

-пуномоћнику,

-архиви.
 


