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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 прикључни гасовод,
мерно-одоризацијску станицу и компресорску станицу (надстрешница, продајни објекат и
компресорска станица) на кат. парц. бр. 1139/2 и 1139/3 К.О. Шабац, покренутом по
усаглашеном захтеву “MAČVA EXPRES” д.о.о са седиштем у Бадовинцима, Ул. девет
Југовића бр. 161, МБ 17343432, поднетом преко законског заступника пуномоћника “Пин”
д.о.о. Лозница, дипл.грађ.инж. Грбић Гојка бр. лиценце 310 0479 03 ИКС, доноси:

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ усаглашени захтев бр. ROP-SAB-37263-IUPH-12/2022 за издавање
употребне дозволе за прикључни гасовод, мерно-одоризацијску станицу и компресорску
станицу (надстрешница, продајни објекат и компресорска станица) на кат. парц. бр. 1139/2 и
1139/3 К.О. Шабац, поднет дана 5.12.2022.године од “MAČVA EXPRES” д.о.о са седиштем у
Бадовинцима, Ул. девет Југовића бр. 161.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Č



“MAČVA EXPRES” д.о.о са седиштем у Бадовинцима, Ул. девет Југовића бр. 16 преко
законског заступника пуномоћника “Пин” д.о.о. Лозница, дипл.грађ.инж. Грбић Гојка бр.
лиценце 310 0479 03 ИКС, поднело је дана 5.12.2022. године, усаглашени захтев за издавање
употребне дозволе за објекте ближе описане у диспозитиву. Уз захтев поднет преко
централног информационог система Агенције за привредне регистре приложени су
елаборати геодетских радова у dwg формату, пројекат за извођење у dwf формату и следећи
прилози у pdf формату:

-пуномоћје од 18.10.2021.године, којим је инвеститор овластио “Пин” д.о.о. Лозница;

-докази о уплати републичких административних такси од 330,00 динара за захтев, за
издавање употребне дозволе у износу од 19.420,00 динaра и накнаде за ЦЕОП у износу од
2.000,00 динара;

-елаборат геодетских радова за објекте израђен од “Geo Engineering&Consulting”;

-елаборат геодетских радова за подземне инсталације израђен од “Geo
Engineering&Consulting”;

-пројекат за извођење који се састоји од главне свеске, пројекта архитектуре, конструкције,
хидротехничких инсталација, електренергетских инсталација, машинских инсталација
изађен од Пин” д.о.о. Лозница, главни пројектант је дипл.грађ.инж. Грбић Гојка бр. лиценце
310 0479 03 ИКС, са главним пројектом заштите од пожара израђеним од “Линс пројект”
д.о.о. Нови Сад;

-изјава инвеститора, лица која су вршила стручни надзор и извођача радова да приликом
извођења радова није дошло до одступања од пројекта за извођење, те да је изведено стање
једнако пројектованом од 1.9.2022.године;

-одлука од 1.8.2022.године којим је “Malcom inženjering” д.о.о. Сремска Митровица
одређено за вршење техничког прегледа;

-решење о именовању комисије за технички преглед бр. 341/22 од 8.8.2022.године ;

-извештај комисије за технички преглед “Malcom inženjering” д.о.о. Сремска Митровица бр.
342/22 од 23.8.2022.године са предлогом да се изда употребна дозвола;

-решење МУП-а 09.33 број 217-13546/22-1 од 10.10.2022.године којим је утврђено да су
спроведене мере заштите од пожара;

-решење МУП-а 09.33 број 217-11611/22-1 од 29.7.2022.године којим је дата сагласност на
техничку документацију;

-решење бр. 351-26/2022-11 од 3.2.2022.године којим је издата грађевинска дозвола;

-потврда пријаве радова бр. 353-3-54/2022-11 од 10.2.2022.године;

-потврда о пријему изјаве о завршетку израде темеља бр. 353-8-111/2022-11 од
31.5.2022.године;

-потврда о пријему изајве о завршетку израде објекета у конструктивном смислу бр. 353-9-
123/2022-11 од 6.7.2022.године.

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.

Елаборати геодетских радова за објекат прегледан је у предмету ROP-SAB-37263-IUP-
11/2022. Дана 15.11.2022. године РГЗ Служба за катастар непокретности Шабац доставила је
записник о прегледу елабората геодетских радова бр. 952-04.001-23504/2022 од
15.10.2022.године. У записнику је наведено да је део елабората који се прегледа у СКН
Шабац урађен у складу са прописима. Елаборат подзених инсталација који је садржао
недостатке због којих је први захтев одбачен, 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) прослеђен је дана 6.9.2022.године на преглед Служби за
катастар водова Ваљево. 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. Службa за катастар водова Ваљево доставила је обавештење о прегледу
елабората геодетских радова бр. 956-03-305-2784/2022 у коме је наведено да елаборат
садржи недостатке које је потребно отклонити да би елаборат могао бити спроведен.
Утврђени су следећи недостаци:

-трафостаница која је приказана на скици није уцртана у бази катастра водова и за исту је
неопходно исписати фронтове да би иста била евидентирана на к.п.1139/3;

- на скицама и у техничком извештају приликом описа снимљене гасоводне мреже морају се
користити ознаке према Правилнику ( Пр.1ГЧ100- једна челична гасоводна цев пречника
100мм);

-у тексту техничком извештају је наведено да снимљени гасовод креће од главног вода до
компресорске станице која на скици није уцртана а као таква представлја део гасоводне
мреже а све према Правилнику;

-између тачака 6 и 7 постоји прекид гасовода;

-такође није јасно шта представлја тачка 9 на којој се предметни гасовод завршава;

-свака линија гасоводне мреже мора бити извучена као посебна полилинија са ознаком
према Правилнику;

-за сваку линију гасоводне мреже прецизирати шта представља и од које до које детаљне
тачке је линија ког вода ( пр. од тачке 13 до детаљне тачке 19 је развод компримованог
ваздуха );

-на скици је приказана тачка 1 која према топграфском знаку представлја катодну заштиту, у
техничком извештају боље описати шта је детаљна тачка 1;

-Ускладити скицу у pdf формату и скицу у dwg формат.



Увидом у поднети захтев и прилоге утврђенo je следеће:

-Изјаву инвеститора, вршиоца стручног надзора и извођача радова у складу са Прилог 7 и
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. Потребно је да одговорна лица извођача
радова електронски потпишу изјаву;

-Записник о извршеном техничком прегледу није урађен у складу са Правилником о
садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини
предлога комисије о утврђивању подобности објеката за употребу, осматрању тла и објеката
у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката
“Сл. гласник РС” бр. 27/15, 29/16 и 78/19). Записник не садржи податке о прикључцима на
инфраструктуру са унетим потврдама (чл. 18. ст. 2

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.

Овим захтевом, подносилац је искориститио право на подношење усаглашеног захтева, без
обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања
административне таксе односно накнаде (чл. 44. ст. 5. у вези са ст. 7. Правилника о поступку
спровођења поступка обједињене процедуре електронским путем).

Подносилац захтева има право на повраћај републичке административне таксе за доношење
решења, односно да ту таксу употреби у поновљеном поступку (чл. 44. ст. 6. Правилника о
поступку спровођења поступка обједињене процедуре електронским путем).

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.

 

Обрадила                                                                                           РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

дипл.прав. Биљана Вудраг                                             дипл.простор.план. Јасмина Стевановић

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


