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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 Поучковић Живана из Мишара, Церска улица бр. 7, ЈМБГ
1810951772033, чији је пуномоћник дипл. грађ. инж. Божић Радомир из Шапца,
Хиландарска улица бр. 1, за издавање употребне дозволе за изграђени пословни објекат -
зграда за трговину на велико и мало, са три пословне јединице, на кат. парцели бр. 14030/9
КО Шабац, у Шапцу, Ул. пуковника Крсте Смиљанића бр. 2Ж, доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-2510-IUPН-16/2022 за издавање употребне дозволе за
изграђени пословни објекат - зграда за трговину на велико и мало, са три пословне јединице,
на кат. парцели бр. 14030/9 КО Шабац, у Шапцу, Ул. пуковника Крсте Смиљанића бр. 2Ж,
који је поднет овом органу 2.12.2022. године од стране инвеститора Поучковић Живана из
Мишара, Церска улица бр. 7, као усаглашени, преко пуномоћника дипл. грађ. инж. Божић
Радомирa из Шапца, Хиландарска улица бр. 1.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Поучковић Живан из Мишара, Церска улица бр. 7, поднео је овом органу 2.12.2022.
године, као усаглашени захтев за издавање употребне дозволе за изграђени пословни објекат
- зграда за трговину на велико и мало, са три пословне јединице, на кат. парцели бр. 14030/9



КО Шабац, у Шапцу, Ул. пуковника Крсте Смиљанића бр. 2Ж. Захтев је поднет
електронским путем, кроз централни информациони систем Агенције за привредне
регистре, преко пуномоћника дипл. грађ. инж. Божић Радомира из Шапца, Хиландарска
улица бр. 1, који поседује лиценце бр. 311 Ф117 07, 381 0336 12, 410 Ј942 16, 411 Б717 07
ИКС. Усаглашени захтев је поднет након доношења решења овог органа бр. ROP-SAB-2510-
IUP-15/2022 (заводни број: 351-3-407/2022-11) од 14.11.2022. године о одбацивању захтева
истог подносиоца од 31.10.2022. године, због неиспуњења формалних услова.

Уз усаглашени захтев је приложена следећа документација у pdf формату електронски
потписана:

-оверено пуномоћје,

-главна свеска пројекта за извођење која је урађена од стране Дарка Цвејића предузетника
Пројектни биро “Террапројект”, Шабац, главни пројектант је дипл. инж. арх. Горан
Ашкраба, бр. лиценце 300 Г469 08 ИКС;

-уговор о поверавању послова за технички преглед који је закључен између инвеститора, са
једне стране и маст. инж. грађ. Ђуричић Иване (бр. лиценце 341 И052 021 и 441 М053 21
ИКС) и дипл. инж. ел. Исаковић Зорана (бр. лиценце 350 Г561 08 ИКС), са друге стране;

-извештај комисије за технички преглед са записником и предлогом да се изда употребна
дозвола;

-енергетски пасош издат EP000717584 издат кроз Централни регистар енергетских пасоша
(ЦРЕП) од стране Јелене Ајдуковић пр Инжењерске делатности и техничко саветовање
Капитал градња Лозница.

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 две
примедбе наведене у решењу о одбацивању првог захтева односно приликом отклањања тих
примедби су начињени пропусти.

То се односи на примедбу која је гласила: “-Уз захтев није приложен сертификат о
енергетским својствима објекта, иако је то прописано чл. 42. ст. 2. тач. 7) Правилника
о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“,
бр. 68/2019).” Уз усаглашени захтев је приложен енергетски пасош бр. EP000717584 издат
кроз Централни регистар енергетских пасоша (ЦРЕП) од стране Јелене Ајдуковић пр
Инжењерске делатности и техничко саветовање Капитал градња Лозница. Међутим, у
издатом пасошу се наводи да је категорија зграде: зграда намењена туризму и
угоститељству, да је тачна намена зграде: угоститељски објекат за храну и пиће (ресторан...),
и да је назив објекта: сала Поучковић. Наведено није у сагласности са издатом грађевинском
дозволом за предметни објекат у којој је у складу са техничком документацијом опредељен
класификациони број објекта 123001 - зграде за трговину на велико и мало, а није у складу
ни са извештајем комисије за технички преглед у којем се на више места наводи да је



класификациона ознака објекта 123001 (100%) односно да је реч о згради за трговину на
велико и мало.

Друга примедба која није у потпуности отклоњена гласи: “-У записнику комисије за
технички преглед је наведено да је објекат прикључен на канализациону мрежу, док је
уз захтев приложена потврда ЈКП “Водовод - Шабац”, Шабац у којој је наведено да је
објекат прикључен само на водоводну мрежу.“ У извештају комисије за технички преглед
се на страни 4 и даље наводи да је приказана потврда да је објекат прикључен на водоводну
и канализациону мрежу. С обзиром да се према условима за пројектовање и прикључење
ЈКП “Водовод Шабац” Шабац који су прибављени у поступку издавања локацијских услова
наводи да катастарска парцела бр. 14030/9 КО Шабац није покривена мрежом организованог
одвођења отпадних вода, потребно је у извештају комисије за технички преглед
констатовати на који начин се евакуишу отпадне воде.

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 9.710 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.

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


