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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 62/21) 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 самоуслужну
аутоперионицу на кат.парц. бр. 5599 К.О. Прњавор у Прњавору ул. Карађорђева бр. 98,
покренутом по захтеву Мијушковић Бранка из Прњавора, ул. Дринска бр. 58, поднетом
преко пуномоћника Ђурић Владана маст.инж.арх. бр. лиценце 300 Р367 18 ИКС, доноси:

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-28093-IUP-10/2022 за издавање употребне дозволе за
самоуслужну аутоперионицу на кат.парц. бр. 5599 К.О. Прњавор у Прњавору ул.
Карађорђева бр. 98, поднет дана 13.4.2022.године од стране Мијушковић Бранка из
Прњавора, ул. Дринска бр. 58.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Мијушковић Бранко из Прњавора, ул. Дринска бр. 58, преко пуномоћника Ђурић Владана
маст.инж.арх. бр. лиценце 300 Р367 18 ИКС, поднеo је дана 13.4.2022. године, захтев за
издавање употребне дозволе за објекат ближе описан у диспозитиву. Уз захтев поднет преко



централног информационог система Агенције за привредне регистре приложена је техничка
документација у dwg формату и следећи прилози у pdf формату:

-пуномоћје оверено под бројем УОП-II:2085-2020 дана 2.3.2020.године;

-доказ о уплати таксе на захтев у износу од 330,00 динара, за издавање употребне дозволе у
износу од 9.710,00 динaра и накнаде за ЦЕОП у износу од 1.000,00 динара;

-елаборат геодетских радова за објекат израђен од “Геодата ПГЈ”;

-елаборат геодетских радова за подземне инсталације израђен од “Геодата ПГЈ”;

-пројекат за извођење израђен од ПБ “Ђурић про-градња”, главни пројектант је Ђурић
Владан маст.инж.арх. бр. лиценце 300 Р367 18;

-изјава инвеститора, стручног надзора и извођача радова да приликом извођења радова није
дошло до одступања од пројекта за извођење, те да је изведено стање једнако пројектованом,
потписана од стране инвеститора, законског заступника генералног извођача радова “M-
Tehniх Team” д.о.о. Београд, Ашанин Јована, одговорног извођача Стевановић Добривоја
дипл.грађ.инж., стручног надзора Вуковић Марка маст.инж.грађ., законског заступника
извођача електро радова “Зора електро” Митровић Мирјане, одговорног извођача Митровић
Зорана дипл.инж.ел., стручног надзора Бијелановић Зорана дипл.инж.ел., извођача радоава
СЗТР “Водотерминг” предузетника Обрадиновић Радисава, одговорног извођача
Мартиновић Слободана дипл.грађ.инж., стручног надзора Косановић Саве дипл.грађ.инж.;

-извештај комисије за технички преглед од марта 2022.године, са одлуком о именовању
чланова комисије и предлогом да се изда употребна дозвола, потписан од председника
комисије Чворовић Милана дипл.грађ.инж и члана Матић Жељка дипл.инж.ел.;

-решење РГЗ бр. 952-02-10-001-19498/2021 од 29.4.2021.године којим је за самоуслужну
аутоперионицу утврђен кућни број 98.

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.

Чланом 158.ставом 19 Закона о планирању и изгради (“Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09,
64/10, 24/11, 121/12, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 9/20) је прописано да док траје
преглед елабората из става 18. овог члана не теку рокови прописани за издавање употребне
дозволе.

Елаборат геодетских радова у складу са чл. 158 став 18 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,
37/19, 9/20 и 52/21) достављен је дана 14.24.2022.године, на преглед РГЗ Служби за катастар
непокретности Шабац. 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 18.4.2022. године. РГЗ Служба за катастар непокретности Шабац
доставила је записник о прегледу елабората геодетских радова бр. 952-001-7934/2022. У



записнику је наведено да је елаборат геодетских радова за објекат израђен у складу са
прописима.

Решењем 351-100/20212-11 од 22.4.2021.године, којим је издата грађевинска дозвола,
обевезан је инвеститор да пре подношења захтева за издавање употребне дозволе изврши
спајање кат.парц. бр. 3503 и 3504 К.О. Прњавор. На захтев овог Органа Служба за катастар
непокретности Шабац доставила је извештај бр. 952-001-428778/2022 од 16.5.2022. године.
У извештају је наведено да је утврђено да су предметом 952-02-2-001-256/2022 кат.парц. бр.
3503 површине 0.18.80ha и кат.парц. бр. 3504 површине 0.06.69 ha спојене у нову кат.парц.
бр. 5599 површине 0.25.49ha.

Увидом у поднети захтев и прилоге утврђенo je следеће:

-Прилог 7 изјава инвеститора, вршиоца стручног надзор и извођача радова није дата у
складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину врешња контроле
техничке документације према класи и намени објекта. Прилог 7 не садржи место и датум
израде;

-Прилог 7 изјаву инвеститора, вршиоца стручног надзора и извођача радова у складу са
Прилогом 12 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле
техничке документације према класи и намени објеката (,,Сл. гласник РС” бр. 73/2019)
оверавају инвеститор, стручни надзор и извођач. Електронско потписивање изјаве врши
одговорно лице инвеститора, одговорно лице вршиоца сручног надзора, одговорно лице
извођача радова. Изјава није електронски потписана од стране Ашанин Јована одговорног
лица генералног извођача радова за и грађевинске радове.

-У записник о извршеном тетхничком прегледу унет је погрешан број потврде о
прикључењу на електро мрежу.

Имајући у виду наведено недостатке, на основу овлашћења из члана 44. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, одлучено је као у
диспозитиву решења.

Уколико у складу са чланом 44. став 4. Правилника о спровођењу обједињене процедуре
електронским путем (“Сл. гласник РС” бр. 68/19) подносилац захтева у року од 30 дана од
дана објављивања решења на интернет страници овог Органа поднесе усаглашени захтев и
отклони све утврђене недостатке, не доставља се документација поднета уз захтев који је
одбачен нити се поново плаћа накнада. У наведеним роковима захтев се подноси као
усаглашен захтев, преко централног информационог система Агенције за привредне
регистре.

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.

 

Обрадиле                                                                                                   НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

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

дипл.прав. Биљана Вудраг

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


