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Карађорђева улица бр. 27
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 Васић
Миломира из Шапца, Дунавска улица бр. 15, чији је пуномоћник дипл. инж. арх. Даничић
Миодраг из Шапца, Ул. Николе Цоловића бр. 89, за издавање употребне дозволе за
изграђени стамбени објекат, изграђену гаражу са са шупом и извршену доградњу
котларнице на помоћни објекат, све на кат. парцели бр. 11733 КО Шабац, у Шапцу, Дунавска
улица бр. 15 и 15А, доноси

 

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-15535-IUP-1/2022 за издавање употребне дозволе за
изграђени стамбени објекат, изграђену гаражу са са шупом и извршену доградњу
котларнице на помоћни објекат, све на кат. парцели бр. 11733 КО Шабац, у Шапцу, Дунавска
улица бр. 15 и 15А, који је поднет овом органу 21.5.2022. године од стране Васић Миломира
из Шапца, Дунавска улица бр. 15, преко пуномоћника дипл. инж. арх. Даничић Миодрага из
Шапца, Ул. Николе Цоловића бр. 89.

 

О б р а з л о ж е њ е

 



Васић Миломир из Шапца, Дунавска улица бр. 15, поднео је овом органу 21.5.2022.
године захтев за издавање употребне дозволе за изведене радове из диспозитива. Захтев је
поднет електронским путем кроз централни информациони систем Агенције за привредне
регистре преко пуномоћника дипл. инж. арх. Даничић Миодрага из Шапца, Ул. Николе
Цоловића бр. 89. Уз захтев је приложена следећа документација у pdf формату електронски
потписана, а графичка документација и у dwg формату: оверено пуномоћје; решење
Секретаријата за стамбено-комуналне и имовинскоправне послове СО Шабац бр. 351-
1196/79-08 од 23.7.1979. године којим је Васић Миломиру и Кузмановић Добросаву
одобрена изградња стамбене зграде на кат. парцели бр. 2603/75 КО Шабац; решење
Општинског комитета за стамбено-комуналне и имовинскоправне послове СО Шабац бр.
351-661/84-08 од 24.5.1984. године којим је Васић Миломиру одобрена изградња гараже са
шупом на кат. парцели бр. 2603/75 КО Шабац; решење Општинског секретаријата за
стамбене и комуналне делатности СО Шабац бр. 351-395/91-08 од 26.3.1991. године којим је
Васић Миломиру одобрена доградња котларнице на помоћни објекат на кат. парцели бр.
2603/75 КО Шабац; уверење РГЗ - СКН Шабац о идентификацији кат. парцеле у односу на
претхосни премер; потврда о степену завршености објеката “А” категорије издата од стране
дипл. инж. арх. Даничић Миодрага, бр. лиценце 300 1731 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); обавештење РГЗ Београд од 13.5.2022. године о
утврђеном кућном броју за објекат бр. 1 на кат. парцели бр. 11733 КО Шабац; обавештење
РГЗ Београд од 13.5.2022. године о утврђеном кућном броју за објекат бр. 3 на кат. парцели
бр. 11733 КО Шабац; катастарско-топографски план, елаборат геодетских радова за објекат
и подземне инсталације који су урађени од стране Милана Лазића предузетника Геодетска
радња ГЕОМАР015 Шабац и докази о извршеној уплати републичке административне таксе
на захтев у износу од 330 динара и за издавање употребне дозволе износу од 1.940 динара и
накнаде за ЦЕОП 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.

Увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је следеће:

-Захтев за издавање употребне дозволе је поднет од стране Васић Миломира, између
осталог, и за изграђени стамбени објекат на кат. парцели бр. 11733 КО Шабац, док је уз
захтев приложено решење бр. 351-1196/79-08 од 23.7.1979. године којим је Васић Миломиру
и Кузмановић Добросаву одобрена изградња стамбене зграде на кат. парцели (стари) бр.
2603/75 КО Шабац, што није усаглашено у погледу подносиоца захтева.

-У потврди одговорног пројектанта се наводи да је доградња котларнице на помоћни објекат
изведена у складу са техничком документацијом (која је и издата за доградњу котпларнице
на помоћни објекат), док се у катастарско-топографском плану и елаборату геодетских
радова представља цео помоћни објекат са котларницом, што није међусобно усаглашено.
Указује се подносиоцу захтева да је чл. 156. ст. 4. Закона о планирању и изградњи прописано
да се не може одобрити употреба објекта или његовог дела, ако је објекат или његов део
изграђен без грађевинске дозволе. Уколико су грађевинском дозволом обухваћени и радови
на помоћном објекту или уколико је техничком документацијом која је саставни део издате
грађевинске дозволе обухваћен и помоћни објекат, потребно је то документовати. Уколико



пак постоји издата грађевинска дозвола за изградњу помоћног објекта (на који је касније
одобрена доградња котларнице), потребно је узети у обзир и ту грађевинску дозволу.

-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 је у току поступка од РГЗ - СКН Шабац
прибавио записник о прегледу геодетских радова у поступку одржавања катастра
непокретности бр. 952-04-001-11152/2022 од 6.6.2022. године у којем је утврђено да
елаборат није урађен у складу са прописима јер се исписивање и исцртавање података новог
стања насталог као последица пријављене промене врши црвеном бојом у складу са чл. 67.
Правилника о катастарском премеру, обнови катастра и геодетским радовима у одржавању
катастра непокретности (гранична линија између објеката 1 и 3).

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                                                                                                      ПО ОВЛАШЋЕЊУ
дипл. прав. Јелена Ђокић                                                 НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
                                                                                               дипл. инж. геодез. Миљан Угринић
 
Доставити:
-пуномоћнику,
-архиви.


