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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
инвеститора NOVUS AUTO GLASS Максимовић Биљана предузетник Шабац, са седиштем
у Шапцу, Ул. Васе Пелагића бр. 63, матични бр. 56861840, поднетом преко пуномоћника
Владимира Радосављевића пр Биро за пројектовање VR164 Кленак, матични бр. 65356201,
за издавање употребне дозволе за изведене радове на доградњи пословног објекта на кат.
парцели бр. 11462 КО Шабац, у Шапцу, Ул. Васе Пелагића бр. 63, доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-1418-IUP-7/2022 за издавање употребне дозволе за
изведене радове на доградњи пословног објекта на кат. парцели бр. 11462 КО Шабац, у
Шапцу, Ул. Васе Пелагића бр. 63, који је поднет овом органу 2.12.2022. године од стране
инвеститора NOVUS AUTO GLASS Максимовић Биљана предузетник Шабац, преко
пуномоћника Владимира Радосављевића пр Биро за пројектовање VR164 Кленак.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

NOVUS AUTO GLASS Максимовић Биљана предузетник Шабац са седиштем у Шапцу,
Ул. Васе Пелагића бр. 63, поднела је овом органу 2.12.2022. године захтев за издавање
употребне дозволе за изведене радове на доградњи пословног објекта на кат. парцели бр.
11462 КО Шабац, у Шапцу, Ул. Васе Пелагића бр. 63. Захтев је поднет електронским путем,
кроз централни информациони систем Агенције за привредне регистре, преко пуномоћника



Владимира Радосављевића пр Биро за пројектовање VR164 Кленак, који поседује лиценцу
бр. 314 Н145 14 ИКС.

Уз захтев је приложена следећа документација у pdf формату електронски потписана, а
графичка документација и у dwg формату:

-пуномоћје;

-пројекат за извођење (0-главна свеска, 1-пројекат архитектуре, 2/1-пројекат конструкције, 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;

-изјава инвеститора, стручног надзора маст. инж. арх. Лукић Саве, бр. лиценце 211 А012 20
ИКС, извођача радова Милана Арсеновића пр завршни радови у грађевинарству МА
ГРАДЊА 2020 Поцерски Причиновић и одговорног извођача радова инж. грађ. Милана
Арсеновића, бр. лиценце 800 1461 10 ИКС, дате на основу 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 за грађевинске радове;

-изјава инвеститора, стручног надзора дипл. инж. ел. Матић Жељка, бр. лиценце 350 3427 03
ИКС, извођача радова Предрага Митровића пр Рачунарско програмирање ELMIT
INŽENJERING Прово и одговорног извођача радова дипл. инж. ел. Митровић Предрага, бр.
лиценце 450 А784 06 ИКС, дате на основу 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 за
електроенергетске радове;

-уговор о вршењу техничког прегледа закључен између инвеститора, са једне стране и
Владимира Радосављевића пр Биро за пројектовање VR164 Кленак, са друге стране;

-одлука Владимира Радосављевића пр Биро за пројектовање VR164 Кленак о именовању
комисије за технички преглед у саставу: председник комисије и члан комисије за
архитектонско-грађевинске радове дипл. грађ. инж. Станковић Предраг, бр. лиценце 310
Г624 08 ИКС и чланови комисије дипл. инж. арх. Аћимовић Душко, бр. лиценце 302 П987 18
ИКС (за архитектонско-грађевинске радове) и дипл. инж. ел. Топаловић Радмило, бр.
лиценце 350 266 03 ИКС (за електроенергетске радове);

-записник Комисије за технички преглед са предлогом да се изда употребна дозвола;

-обавештење РГЗ Београд од 24.10.2022. године о утврђеном кућном броју;

-катастарско-топографски план, елаборат геодетских радова за објекат и за подземне
инсталације који су урађени од стране “ГПС Геолегал”, ДОО Шабац;

-докази о извршеној уплати републичке административне таксе на захтев у износу од 330
динара и за издавање употребне дозволе за објекат Б категорије у износу од 9.710 динара и и
накнаде за услуге које пружа Агенција за привредне регистре 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.

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 2.12.2022. године обратио
Републичком геодетском заводу Служби за катастра непокретности Шабац ради његовог
прегледа. Од РГЗ СКН Шабац је 13.12.2022. године прибављен записник о прегледу
геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности бр. 952-04-25094/2022 од
12.12.2022. 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 и приложену документацију утврђено је следеће:

-Према јавно доступним подацима регистра лиценцираних инжењера, архитеката и
просторних планера и регистра лиценцираних извођача Инжењерске коморе Србије лиценца
одговорног извођача за грађевинске радове инж. грађ. Милана Арсеновића бр. 800 1451 10
ИКС је неактивна.

-Владимир Радосављевић као предузетник (Владимир Радосављевић пр Биро за
пројектовање VR164 Кленак) је у поступку издавања употребне дозволе пуномоћник
инвеститора, а технички преглед је инвеститор поверио Владимиру Радосављевићу као
предузетнику који је формирао комисију односно именовао председника и чланове комисије.
Увидом у централни информациони систем Агенције за привредне регистре утврђено је да је
Владимир Радосављевић у поступку издавања локацијских услова као в.д. директор ЈП
“Инфраструктрура Шабац” издао услове за пројектовање и прикључење бр. 248-01 од
4.2.2020. године и да је у поступку издавања грађевинске дозволе извршио обрачун
доприноса за уређење грађевинског земљишта. С обзиром да је Владимир Радосављевић
учествовао у поступку издавања локацијских услова односно грађевинске дозволе као
запослени у органу надлежном за наведене послове не може се прихватити да истовремено
учествује и у поступку издавања употребне дозволе као пуномоћник инвеститора и вршилац
техничког прегледа.

-Записник комисије за технички преглед не садржи податке о називу инвеститора и извођача
радова и имена њихових представника који су учествовали у раду Комисије, као и имена
других лица која су учествовала у раду Комисије или присуствовала њеном раду, у складу са
чл. 18. ст. 2. тач. 3. 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).

-Предлог комисије за технички преглед треба да садржи податак да је објекат изведен у
складу са пројектом за грађевинску дозволу и пројектом за извођење - прилог 2. 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).

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.

Обрађивачи
дипл. прав. Јелена Ђокић                                                         РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
дипл. инж. арх. Надежда Блануша                    дипл. простор. план. Јасмина Стевановић
 
Доставити:
-пуномоћнику,
-архиви.


