
 

Република Србија
ГРАД ШАБАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам
Одсек за спровођење обједињене процедуре
Број предмета: ROP-SAB-45266-IUP-9/2022
Заводни број: 351-3-264/2022-11
Дана: 8.7.2022. године
Kарађорђева 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 Шарац
Стефана из Панчева, Сарајевска улица бр. 8, поднетом у име инвеститора “Elixir Zorka –
Mineralna đubriva”, ДОО са седиштем у Шапцу, Ул. хајдук Вељкова бр. 1, за издавање
употребне дозволе за дограђене надземне унутрашње гасне инсталације у котларници
унутар кат. парцеле бр. 6915/39 КО Шабац, доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-45266-IUP-9/2022 за издавање употребне дозволе за
дограђене надземне унутрашње гасне инсталације у котларници унутар кат. парцеле бр.
6915/39 КО Шабац, који је поднет овом органу 5.7.2022. године од стране Шарац Стефана из
Панчева, Сарајевска улица бр. 8, у име инвеститора “Elixir Zorka – Mineralna đubriva”, ДОО
са седиштем у Шапцу, Ул. хајдук Вељкова бр. 1.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Шарац Стефан из Панчева, Сарајевска улица бр. 8, поднео је овом органу 5.7.2022. године,
електронским путем кроз централни информациони систем Агенције за привредне регистре
захтев за издавање употребне дозволе за изведене радова из диспозитива овог решења, у име
инвеститора “Elixir Zorka – Mineralna đubriva”, ДОО Шабац. Уз захтев је приложена следећа
документација у pdf формату електронски потписана, а графичка документација и у dwg
формату: пројекат за извођење који је урађен од стране “Технопроцес”, ДОО Панчево,
главни пројектант је маст. инж. маш. Шарац Стефан, бр. лиценце 330 O897 16 ИКС; пројекат
изведеног објекта који је урађен од стране “Технопроцес”, ДОО Панчево, главни пројектант
је маст. инж. маш. Шарац Стефан, бр. лиценце 330 O897 16 ИКС; извештај комисије за



технички преглед “Тив инспект”, ДОО Панчево са записником и предлогом да се изда
употребна дозвола, председник комисије је дипл. маш. инж. Симић Славко, бр. лиценце 361
I041 21, са решењем МУП-а РС 09-33 бр. 217-7705/22-1 од 27.5.2022. године којим је
утврђено да су спроведене мере заштите од пожара предвиђене техничком документацијом;
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 дата од стране директора инвеститора
Комазец Стефана, стручног надзора дипл. маш. инж. Николе А. Лињaчког, бр. лиценце 430
Л460 19 ИКС и заступника извођача радова Шарац Мирослава и докази о извршеним
уплатама и то републичка административна такса на захтев у износу од 330 динара, за
издавање употребне дозволе за објекат “Г” категорије у износу од 19.420 динара, и накнада
за ЦЕОП у износу од 2.000 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 је поднет од стране Шарац Стефана као пуномоћника у име инвеститора “Elixir
Zorka – Mineralna đubriva”, ДОО Шабац, али уз захтев није приложено пуномоћје.

-Чланом 17. 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) прописано је
следеће: Чланове Комисије, као и председника Комисије, одлуком именује инвеститор,
односно ако инвеститор повери вршење техничког прегледа привредном друштву, односно
другом правном лицу, председника и чланове Комисије одлуком одређује овлашћено лице
тог привредног друштва, односно правног лица (ст. 2); Инвеститор са члановима Комисије,
односно привредним друштвом или другим правним лицем, закључује уговор, чији саставни
део је одлука из става 2. овог члана (ст. 3); Одлука из става 2. овог члана саставни је део
документације која се предаје уз захтев за издавање употребне дозволе (ст. 4). У конкретном
случају саставни део извештаја о техничком прегледу објекта је одлука којим је директор
“Тив инспект”, ДОО Панчево именовао Симић Станка за председника комисије, док
технички преглед противпожарне заштите врши МУП РС, али уз захтев није приложен
уговор или други основ којим је инвеститор поверио вршење техничког прегледа “Тив
инспект”, ДОО Панчево.

-Уз захтев је приложена 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, која садржи
недостатке. Најпре изјава не садржи податак о одговорном извођачу радова. Према
записнику комисије за технички преглед одговорни извођач радова је Шарац Мирослав, па је
потребно у изјави навести и тај податак, поред податка да је Шарац Мирослав законски
заступник извођача радова “Технопроцес”, ДОО Панчево. Да изјаву из прилога 7 даје и
одговорни извођач радова као лице са лиценцом прописано је чл. 42. ст. 2. тач. 1)
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.



гласник РС“, бр. 68/2019). Даље, 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) потребно је да лица која дају изјаву ту изјаву
електронски потпишу. Приложена изјава је електронски потписана од стране само Шарац
Стефана.

-Записник комисије за технички преглед не садржи списак техничке и друге документације
стављене на располагање комисији – 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).

-Указује се подносиоцу захтева да не постоји обавеза прилагања пројекта изведеног објекта
уз захтев за издавање употребне дозволе, с обзиром да према датим изјавама и извршеном
техничком прегледу не постоји одступање од пројекта за извођење, тако да се прилаже само
пројекат за извођење – чл. 42. ст. 2. тач. 1) Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019).

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.

Обрађивач                                                                                            НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
дипл. прав. Јелена Ђокић                                    дипл. простор. план. Јасмина Стевановић
 
Доставити:
-пуномоћнику,
-архиви.

 


