
Република Србија
ГРАД ШАБАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам
Одсек за спровођење обједињене процедуре
Број предмета: ROP-SAB-39713-IUP-14/2022
Заводни број: 351-3-509/2022-11
Дана: 19.1.2023. 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
инвеститора “CONCERIA PASUBIO S.P.A.” - огранак Шабац, са седиштем у Мишару, ул.
Филипа Вишњића бб, матични бр. 29504253, чији је пуномоћник “СЕТ”, ДОО Шабац, за
издавање употребне дозволе за изведене радове на изведене радове на доградњи и
реконструкцији са променом намене постојећег објекта складишта дувана у погон за сечење
коже, на реконструкцији и доградњи објекта котларнице и радионице, на изградњи
монтажне трафостанице и на изградњи резервоара за воду, све на кат. парцели бр. 641/1 КО
Мишар, у Мишару, Ул. Филипа Вишњића, доноси

 

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-39713-IUP-14/2022 за издавање употребне дозволе за
изведене радове на доградњи и реконструкцији са променом намене постојећег објекта
складишта дувана у погон за сечење коже, на реконструкцији и доградњи објекта
котларнице и радионице, на изградњи монтажне трафостанице и на изградњи резервоара за
воду, све на кат. парцели бр. 641/1 КО Мишар, у Мишару, Ул. Филипа Вишњића, који је
поднет овом органу 27.12.2022. године од стране инвеститора “CONCERIA PASUBIO
S.P.A.” - огранак Шабац, преко овлашћеног лица пуномоћника “СЕТ”, ДОО Шабац –
директора дипл. грађ. инж. Срећковић Миленце.

 



О б р а з л о ж е њ е

 

“CONCERIA PASUBIO S.P.A.” - огранак Шабац, са седиштем у Мишару, ул. Филипа
Вишњића бб, поднео је овом органу 27.12.2022. године захтев за издавање употребне
дозволе за изведене радове из диспозитива овог решења. Захтев је поднет електронским
путем, кроз централни информациони систем Агенције за привредне регистре, преко
овлашћеног лица пуномоћника “СЕТ”, ДОО Шабац – директора дипл. грађ. инж. Срећковић
Миленце, која поседује лиценце бр. 203 0078 03, 314 1802 03 и 414 0822 03 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, 2/2 - пројекат саобраћајница, 3/1 - пројекат спољашњих хидротехничких
инсталација, 3/2 - пројекат унутрашњих хидротехничких инсталација, 4/1 - пројекат
електроенергетских инсталација, 4/2 - пројекат трафостанице, 5 - пројекат
телекомуникационих и сигналних инсталација, 6/1 - пројекат машинских инсталација –
термотехника, 6/2 - пројекат машинских инсталација - гасне инсталације, 6/3 - пројекат
машинских инсталација - компримовани ваздух и 10 - пројекат припремних радова) са
главним пројектом заштите од пожара који су урађени од стране “Сет”, ДОО Шабац, главни
пројектант је дипл. инж. арх. Гавриловић Далибор, бр. лиценце 300 N392 14 ИКС;

-решење МУП-а РС Сектора за ванредне ситуације Одељења за ванредне ситуације у Шапцу
09.33 број 217-5781/21-1 од 5.5.2021. године којим је дата сагласност на техничку
документацију;

-изјава законског заступника инвеститора (Luca Prettto); стручног надзора за грађевинске
радове дипл. инж. арх. Обрадовић Милорада, бр. лиценце 400 С651 08 ИКС; стручног
надзора за хидротехничке инсталације дипл. грађ. инж. Кузмановић Александра, бр.
лиценце 314 3725 03 и 414 3553 03 ИКС; стручног надзора за електротехничке радове,
телекомуникационе радове и посебне системе и мере заштите од пожара дипл. инж. ел.
Даниловић Живка, бр. лиценце 450 К585 17, 453 9477 05 и 350 Р097 16 ИКС; стручног
надзора за машинске инсталације дипл. маш. инж. Маљковић Ђорђа, бр. лиценце 430 Ц429
08 ИКС; законског заступника - директора извођача радова “Сет”, ДОО Шабац Срећковић
Миленце; одговорног извођача грађевинских радова дипл. грађ. инж. Ђорђић Ивана, бр.
лиценце 410 С200 08 ИКС; одговорног извођача хидротехничких радова дипл. грађ. инж.
Секулић Бранка, бр. лиценце 414 К570 17 ИКС; одговорног извођача електротехничких
радова, телекомуникационих радова и посебних система и мера заштите од пожара дипл.
инж. ел. Пајић Томице, бр. лиценце 453 И00576 19 ИКС; одговорног извођача машинских
инсталација дипл. маш. инж. Јовановић Милорада, бр. лиценце 430 5503 04 ИКС, 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 једанко пројектованом;

-извештај комисије за технички преглед (записник и предлог за издавање употребне дозволе)
састављен од стране “Дрина пројект”, ДОО Љубовија, електронски непотписано;

-уверење РГЗ бр. 951-5-001-8270/2022 од 7.12.2022. године о утврђеном кућном броју;



-енергетски пасош за зграде за друге намене које користе енергију бр. EP000575264 издат
кроз Централни регистар енергетских пасоша (ЦРЕП) од стране “Сет”, ДОО Шабац;

-потврда ЕД Шабац од 5.12.2022. године о прикључењу објекта на дистрибутивни систем
електричне енергије;

-потврда ЈКП “Водовод Шабац”, Шабац бр. 605/1 од 30.11.2022. године о прикључењу
предметног објекта на водоводну мрежу;

-катастарско-топографски план, елаборат геодетских радова за објекат и за подземне
инсталације који су урађени од стране Дарка Цвејића предузетника Пројектни биро
“Terraprojekt”, Шабац;

-докази о извршеним уплатама и то: републичке административне таксе на захтев у износу
од 330 динара и за издавање употребне дозволе за објекте “В” и “Г” категорије износу од
19.420 динара и накнаде 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.

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 27.12.2022. године обратио РГЗ-СКН
Шабац, од којег је 13.1.2023. године примио записник бр. 952-04-001-26885/2022 од
12.1.2023. године у којем је утврђено да је елаборат геодетских радова урађен je у складу са
напред наведеним 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,
тако да овај орган није прекорачио рок за поступање по захтеву за издавање употребне
дозволе.

Међутим, увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је следеће:

-Потребно је усагласити захтев, записник комисије и катастарско топографски план и
елаборат геодетских радова у погледу објеката који су предмет захтева, радова на њима,
површинама и осталим основним карактеристикама објеката. Ови подаци треба да буду у
сагласности са пројектом за извођење с обзиром да се тврди да је изведено стање једанко
пројектованом. Нпр. у захтеву за издавање употребне дозволе се наводи само погон за
сечење коже итд.

-У захтеву је потребно навести тачну локацију главног објекта, према приложеном уверењу
РГЗ објекат бр. 1 се налази у насељеном месту Мишар (а не Шабац), у Улици Филипа
Вишњића бр. 13 (а не бб).

-Уз захтев је било потребно приложити и решење МУП-а РС да су спроведене мере заштите
од пожара, с обзиром да је у ставу 2 приложеног решења МУП-а РС 09.33 број 217-5781/21-
1 од 5.5.2021. године којим је дата сагласност на техничку документацију наведено да орган



државне управе надлежан за послове заштите од пожара врши утврђивање подобности
објекта за употребу у погледу спроведености мера заштите од пожара.

-Уз захтев је приложен извештај комисије за технички преглед (записник и предлог за
издавање употребне дозволе) састављен од стране “Дрина пројект”, ДОО Љубовија у pdf
формату који није електронски потписан. У складу са Сумарним прегледом формата
електронских докумената и лица која врше електронско потписивање из Правилника о
садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације
према класи и намени објеката (,,Службени гласник РС”, бр. 73/2019) извештај о техничком
прегледу (записник комисије и предлог комисије да се изда употребна дозвола)
електоронски потписује председник и сви чланови комисије за технички преглед.

-У складу са чл. 17. ст. 2, 3 и 4. 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), 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; Инвеститор са члановима Комисије,
односно привредним друштвом или другим правним лицем, закључује уговор, чији саставни
део је одлука из става 2. овог члана; Одлука из става 2. овог члана саставни је део
документације која се предаје уз захтев за издавање употребне дозволе. Уз захтев за
издавање употребне дозволе није приложен наведени уговор и одлука.

-У одлуци о одређивању чланова комисије, као и у извештају комисије за технички преглед,
је потребно навести за које области по пројекту за извођење су чланови комисије задужени,
чиме морају бити покривени сви делови пројекта за извођење (сви радови).

-Записник комисије треба да садржи све податке наведене у чл. 18. ст. 2. Правилника о
садржини и начину вршења техничког прегледа објеката, 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
(Службени гласник РС бр. 27/2015, 29/2016 и 78/2019) – датум образовања комисије, опис
свих радова који су предмет техничког прегледа, основне податке о конкретним
прикључцима објекта на инфраструктуру са унетим потврдама ималаца јавних овлашћења о
прикључцима итд. Напомена: Подаци о прикључцима објекта треба да одговарају подацима
о прикључцима на инфраструктуру из главне свеске.

-У записнику комисије за технички преглед се наводи да постоји и потврда комисије о
пуштању у пробни рад. У складу са чл. 18. ст. 3. Правилника о садржини и начину вршења
техничког прегледа објеката, 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 (Службени гласник РС бр.
27/2015, 29/2016 и 78/2019) саставни део записника је и потврда о пуштању у пробни рад из
чл. 13. ст. 3 истог правилника дата у форми Прилога бр. 1 истог правилника.

-Потребно је у записнику комисије за технички преглед повезати ознаке предметних
објеката из пројекта за извођење са ознакама у катастарско-топографском плану односно
елаборату геодетских радова, с обзиром да се разликују.

-У записнику и предлогу комисије за технички преглед је потребно констатовати да ли су
спроведене мере заштите од пожара – чл. 15, чл. 17, чл. 18. ст. 2. тач. 8), прилог 2
Правилника о садржини и начину вршења техничког прегледа објеката, 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 (Службени гласник РС бр. 27/2015, 29/2016 и 78/2019).

-Потребно је предлог комисије за технички преглед у свему усагласити са прилогом 2
Правилника о садржини и начину вршења техничког прегледа објеката, 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 (Службени гласник РС бр. 27/2015, 29/2016 и 78/2019).

-Записник комисије за технички преглед не садржи податак да ли је извршено уређење
слободних површина на парцели, укључујући и паркинг места - чл. 12. 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). Потребно је записник комисије за
технички преглед допунити конкретним подацима о паркинг местима која су изведена на
парцели (колико је паркинг места изведено). Потребно је у записнику констатовати и то који
су објекти предвиђени за уклањање и да ли су уклоњени, што мора бити усаглашено са
катастарско-топографским планом и елаборатом геодетских радова.

-У записнику комисије за технички преглед је потребно навести, поред осталих података о
објектима, и податке о површини земљишта под објектима, с обзиром да се за неке објекте
те површине разликују од бруто површине објеката, како би и те површине биле унете у
употребну дозволу и како би се употребна дозвола могла спровести у катастру
непокретности.

-Према јавно доступним подацима регистра лиценцираних инжењера, архитеката и
просторних планера и регистра лиценцираних извођача Инжењерске коморе Србије лиценца
бр. 400 С651 08 ИКС одговорног извођача за грађевинске радове дипл. грађ. инж. Милорада
Обрадовића је неактивна.

-Електронски потпис одговорног извођача хидротехничких инсталација дипл. грађ. инж.
Кузмановић Александра у изјави из Прилога 7 је невалидан.

-У изјавама из прилога 7 је потребно назначити бројеве лиценци поред имена, пошто су
бројеви лиценци са отиснутих лиценци печата нечитке. У складу са прилогом 7 постоји
обавеза навођења бројева лиценци, а не и обавеза инсертовања отисака лиценцних печата.

-У изјавама из прилога 7 потребно је такође навести области које одговарају деловима
пројекта за извођење (нпр. у ПЗИ постоји и пројекат саобраћајница и пројекат трафо
станице, а није јасно да ли су и они предмет изјаве).

-Предмет употребне дозволе су извршени радови на реконструкцији и доградњи са
променом намене складишта дувана у погон за сечење коже, из чега произилази да је након
изведених радова настао један објекат. Међутим, у приложеном катастарско-топографском
плану и елаборату геодетских радова доградња је представљена као засебан објекат.

-Уз захтев за издавање употребне дозволе је приложен документ назван “Елаборат
подземних инсталација” у којем је само наведено да нема видљивих подземних инсталације
који се не може прихватити као елаборат подземних инсталација, с обзиром да су
пројектима за извођење планиране и подземне инсталације, а тврди се да су радови изведени
по пројекту за извођење. Стога је потребно приложити и елаборат подземних инсталација,



како је и прописано чл. 42. ст. 2. тач. 9) 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.

Обрађивачи
дипл. прав. Јелена Ђокић                                                         РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
дипл. грађ. инж. Лидија Лукић                          дипл. простор. план. Јасмина Стевановић
 
Доставити:
-пуномоћнику,
-архиви.

 

 


