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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 Јанковић
Бобана и Јанковић Љубице, обоје из Шапца, Ул. Јасеновачких жртава бр. 41, поднетом преко
заједничког пуномоћника дипл. инж. арх. Лукић Срђана из Шапца, Ул. Јарачких жртава бр.
10, за издавање употребне дозволе за изграђени стамбени и помоћни објекат на кат. парцели
бр. 8063 КО Шабац, у Шапцу, Ул. др Аврама Винавера бр. 6, доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-20451-IUP-14/2022 за издавање употребне дозволе за
изграђени стамбени и помоћни објекат на кат. парцели бр. 8063 КО Шабац, у Шапцу, Ул. др
Аврама Винавера бр. 6, који је поднет овом органу 11.5.2022. године од стране, Јанковић
Бобана и Јанковић Љубице, обоје из Шапца, Ул. Јасеновачких жртава бр. 41, преко
заједничког пуномоћника дипл. инж. арх. Лукић Срђана из Шапца, Ул. Јарачких жртава бр.
10.

О б р а з л о ж е њ е

 

Јанковић Бобан и Јанковић Љубица, обоје из Шапца, Ул. Јасеновачких жртава бр. 41,
поднели су овом органу 11.5.2022. године, електронским путем кроз централни
информациони систем Агенције за привредне регистре захтев за издавање употребне
дозволе за изведене радова из диспозитива овог решења, преко пуномоћника дипл. инж. арх.
Лукић Срђана из Шапца, Ул. Јарачких жртава бр. 10, који поседује лиценце бр. 300 1681 03 и
400 3025 03 ИКС.

Уз захтев је приложена следећа документација:

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



-пројекат за извођење (0-главна свеска, 1-пројекат архитектуре, 2-пројекат конструкције, 3-
пројекат хидротехничких инсталација, 4-пројекат електроенергетских инсталација) 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;

-потврда о степену завршености објекта “А” категорије (за помоћни објекат) издата од
стране дипл. инж. арх. дипл. инж. арх. Лукић Срђана, лиценца бр. 300 1681 03 ИКС, на
основу чл. 5. ст. 2. Правилника о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона
о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС” бр. 85/2015), у pdf формату електронски
потписано;

-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) да је изведено стање једнако пројектованом, са овлашћењима за одговорне извођаче
и извођаче радова, у pdf формату електронски потписано;

-уговор о поверавању послова за технички преглед објекта закључен између суинвеститора,
са једне стране и дипл. инж. арх. Милановић Миладина, бр. лиценце 300 6986 04 ИКС, дипл.
грађ. инж. Ћирић Драгослава, бр. лиценце 315 4479 10 ИКС и дипл. инж. ел. Исаковић
Зорана, бр. лиценце 350 Г561 08 ИКС, са друге стране, у pdf формату електронски
потписано;

-одлука суинвеститора о одређивању председника комисије дипл. инж. арх. Милановић
Миладина и чланова комисије дипл. грађ. инж. Ћирић Драгослава, бр. лиценце 315 4479 10
ИКС и дипл. инж. ел. Исаковић Зорана, у pdf формату електронски потписано;

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

-енергетски пасош бр. EP000690617 издат кроз Централни регистар енергетских пасоша
(ЦРЕП) од стране “Кеј”, ДОО Ваљево, у pdf формату електронски потписано;

-уверење РГЗ – СКН Шабац 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 “Геодата ПГЈ”, ДОО Обреновац, у pdf формату
електронски потписано и у dwg формату;

-докази о извршеној уплати републичке административне таксе у износима од 2.270 динара,
10.040 динара и 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 18.5.2022. године обратио РГЗ-СКН
Шабац, од којег је 20.5.2022. године примио записник бр. 952-04-001-10316/2022 од
19.5.2022. 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, приложену документацију и службену евиденцију утврђено је
следеће:

1. По захтеву суинвеститора овај орган је издао измењене локацијске услове ROP-SAB-
20451-LOCA-13/2021 (заводни бр. 350-1-756/2021-11) од 25.11.2021. године у циљу измене
начина грејања предметног стамбеног објекта - уместо грајања на чврсто гориво планирана
је уградња унутрашњих гасних инсталација у предметном стамбеном објекту. С обзиром да
су издати измењени локацијски услови потребно је најпре прибавити решење о измени
грађевинске дозволе.

2. Уз захтев за издавање употребне дозволе за стамбени објекат “Б” категорије приложене су
изјаве из прилога Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења
контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС", бр.
73/2019) које садрже недостатке:

-Изјава дата за грађевинско-занатске радове није електронски потписана од стране
законског заступника извођача радова “Бомас”, ДОО Владимирци, иако је то прописано
Прилогом 7 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле
техничке документације према класи и намени објеката (,,Сл. гласник РС”, бр. 73/2019) и
Сумарним прегледом формата електронских докумената и лица која врше електронско
потписивање. Ова изјава се даје лично, а не преко пуномоћника. Даље, недостаје изјава дата
од стране лица са лиценцом које је вршило стручни надзор. Такође, потписи суинвеститора
на тој изјави су инсертовани.

-Изјава дата за грађевинско-занатске радове није електронски потписана од стране
законског заступника извођача радова “Бомас”, ДОО Владимирци, иако је то прописано
Прилогом 7 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле
техничке документације према класи и намени објеката (,,Сл. гласник РС”, бр. 73/2019) и
Сумарним прегледом формата електронских докумената и лица која врше електронско
потписивање. Ова изјава се даје лично, а не преко пуномоћника. Даље, недостаје изјава дата
од стране лица са лиценцом које је вршило стручни надзор. Такође, потписи суинвеститора
на тој изјави су инсертовани.

-Изјава дата за радове на хидротехничким инсталацијама није електронски потписана од
стране законског заступника извођача радова “Бомас”, ДОО Владимирци, иако је то
прописано Прилогом 7 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења
контроле техничке документације према класи и намени објеката (,,Сл. гласник РС”, бр.
73/2019) и Сумарним прегледом формата електронских докумената и лица која врше
електронско потписивање. Ова изјава се даје лично, а не преко пуномоћника. Даље,
недостаје изјава дата од стране лица са лиценцом које је вршило стручни надзор. Такође,
потписи суинвеститора на тој изјави су инсертовани.



-Изјава дата за радове на електроенергетским инсталацијама није дата од стране лица са
лиценцом које је вршило стручни надзор. Такође, потписи суинвеститора на тој изјави су
инсертовани.

-Уз захтев је приложена још једна изјава из прилога 7 за коју није јасно на коју се област
односи.

Указује се подносиоцу захтева да стручни надзор у складу са чл. 153. ст. 3. Закона о
планирању и изградњи врши (физичко) лице које испуњава услове прописане тим законом
за одговорног пројектанта односно одговорног извођача радова, а не правно лице.

3. У записнику комисије за технички преглед је наведено да је приложена потврда о
прикључењу електроинсталација пословног објекта од стране имаоца јавних овлашћења
која се не односи на предметни стамбени објекат, а није наведено да је приложена потврда о
прикључењу на водоводну и канализациону мрежу.

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.


