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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 усаглашеном
захтеву инвеститора Друштва за производњу и трговину “Рефлекс”, ДОО са седиштем у
Мајуру, Ул. војводе Путника бр. 95, матични бр. 07853840, чији је пуномоћник маст. инж.
грађ. Ђуричић Ивана из Заблаћа, Ул. Младена Ст. Ђуричића бр. 24д, за издавање употребне
дозволе за изграђени стамбено-пословни објекат на кат. парцели бр. 5780 КО Шабац, у
Шапцу, Ул. Јована Цвијића бр. 18, доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-38913-IUPН-14/2022 за издавање употребне дозволе за
изграђени стамбено-пословни објекат, са 62 стамбене јединице и 5 пословних јединица, на
кат. парцели бр. 5780 КО Шабац, у Шапцу, Ул. Јована Цвијића бр. 18, који је поднет овом
органу 15.11.2022. године од стране инвеститора “Рефлекс”, ДОО Мајур, као усаглашени,
преко пуномоћника маст. инж. грађ. Ђуричић Иване из Заблаћа, Ул. Младена Ст. Ђуричића
бр. 24д.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

“Рефлекс”, ДОО са седиштем у Мајуру, Ул. војводе Путника бр. 95, поднео је овом
органу 15.11.2022. године, као усаглашени захтев за издавање употребне дозволе за
изграђени стамбено-пословни објекат, са 62 стамбене јединице и 5 пословних јединица, на
кат. парцели бр. 5780 КО Шабац, у Шапцу, Ул. Јована Цвијића бр. 18. Захтев је поднет
електронским путем, кроз централни информациони систем Агенције за привредне
регистре, преко пуномоћника маст. инж. грађ. Ђуричић Иване из Заблаћа, Ул. Младена Ст.
Ђуричића бр. 24д, која поседује лиценце бр. 341 И052 21 и 441 M053 21 ИКС. Усаглашени
захтев је поднет након доношења решења овог органа бр. ROP-SAB-38913-IUP-13/2022
(заводни број: 351-3-392/2022-11) од 2.11.2022. године о одбацивању захтева истог



подносиоца од 17.10.2022. године, због неиспуњења формалних услова. Уз усаглашени
захтев је приложена следећа документација у pdf формату електронски потписана, а
графичка документација и у dwg формату: пуномоћје; елаборат подземних инсталација који
је урађен од стране Дарка Цвејића предузетника Пројектни биро “Terraprojekt”, Шабац;
лиценца бр. 09-152-4814/18 Крговић Дејана издата од стране МУП-а РС, доказ о извршеној
уплати на име доприноса за уређење грађевинског земљишта у износу од 351.896,93 динара
и извештај комисије за технички преглед (у саставу председник комисије дипл. инж. арх.
Милановић Миладин, бр. лиценце 300 6986 04 ИКС и члани комисије дипл. инж. ел.
Танасић Милан, бр. лиценце 350 Л349 12 ИКС, дипл. инж. ел. Крговић Дејан, бр. лиценце
353 М375 13 ИКС, дипл. маш. инж. Јовановић Милорад, бр. лиценце 330 6481 04 ИКС и
маст. инж. грађ. Ђуричић Ивана, бр. лиценце 341 И052 21 ИКС) са записником и предлогом
да се изда употребна дозвола.

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 усаглашени захтев и приложену документацију утврђено је да нису отклоњене све
примедбе наведене у решењу о одбацивању првог захтева односно није у потпуности
отклоњена примедба која је гласила: “-Постоји неусаглашеност нето површина посебних
делова објекта које су наведене у записнику комисије за технички преглед и елаборату
геодетских радова. С обзиром да се у складу са чл. 46. ст. 2. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019)
наведени подаци у употребну дозволу уносе из извештаја комисије за технички преглед
и елабората геодетских радова, потребно је те површине усагласити. Указује се
подносиоцу захтева да се у складу са чл. 3. ст. 2. тач. 13) Закона о становању и
одржавању зграда ("Сл. гласник РС", бр. 104/2016 и 9/2020 - др. закон) гаражним
местом сматра посебан део гараже који чини простор одређен обележеном површином
за паркирање возила, па је потребно уместо назива паркинг место користити назив
гаражно место. Такође, у складу са чл. 3. ст. 2. тач. 12) истог закона гаража је
затворени простор у згради или ван ње, који чини посебну функционалну целину, а
састоји се од једног или више гаражних места или гаражних боксова. Гаража која се
састоји од више гаражних места, односно гаражних боксова, садржи и заједничке
делове који служе приступу сваком гаражном месту, односно гаражном боксу, а у
складу са чл. 3. ст. 2. тач. 14) истог закона гаражни бокс је посебан део гараже који
чини просторија намењена за паркирање возила. Дакле, у приземљу предметног
објекта постоји 6 гаража, а не 6 гаражних боксова.” Уз усаглашени захтев је приложен
извештај комисије за технички преглед у којем је извршена исправка па је уместо паркинг
местâ у гаражи у подруму објекта наведено да је реч о гаражним местима и уместо гаражних
боксова у приземљу објекта наведено да је реч о гаражама. Међутим, уз усаглашени захтев
није приложен исправљени елаборат геодетских радова за објекат и посебне делове, тако да
није извршена исправка и у том елаборату. Такође, нису усаглашене нето површина
посебних делова објекта које су наведене у записнику комисије за технички преглед и
елаборату геодетских радова (гаражно место бр. 18 у гаражи бр. 1, гаражна места бр. 7, 8, 10
и 11 у гаражи бр. 2). С обзиром да се површине посебних делова објекта у употребну
дозволу уносе из записника комисије за технички преглед и елабората геодетских радова и
да се у тим документима те површине разликују, било их је потребно усагласити.



Имајући у виду напред наведено, овај орган је утврдио да нису испуњени формални услови
за поступање по захтеву за издавање употребне дозволе, па је у оквиру својих овлашћења из
чл. 44. ст 1. наведеног правилника, донео одлуку као у диспозитиву овог решења.

С обзиром да 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, како је то прописано
да чл. 44. ст. 5. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем, а да се предметни захтев одбацује други пут због формалних недостатака,
подносилац захтева је обавезан да приликом поновног подношења захтева за издавање
употребне дозволе поднесе целокупну потребну документацију и прописане таксе и
накнаде, као да је реч о првом захтеву, с тим што се не врши поновна уплата републичке
административне таксе за издавање употребне дозволе у износу од 19.420 динара, у складу
са чл. 44. ст. 6. истог правилника, већ се само прилаже доказ о тој уплати.

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


