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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 52/21) 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 пословни објекат-магацин
са административном зградом на кат.парц. бр. 11450/3 КО Шабац у Шапцу у Ул.академика
Радовановића бр. 49, покренутом по усаглашеном захтеву “In tehnik” д.о.о. Шабац, са
седиштем у Шапцу у Ул. академика Радовановића бб, МБ 20474572, поднетом преко
пуномоћника Божић Радомира дипл.грађ.инж. бр. лиценце 311 Ф117 07 ИКС, доноси:

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ усаглашени захтев бр. ROP-SAB-4232-IUPH-14/2022 за издавање
употребне дозволе за пословни објекат-магацин са административном зградом на кат.парц.
бр. 11450/3 КО Шабац у Шапцу у Ул.академика Радовановића бр. 49, поднет дана
30.12.2022.године од стране “In tehnik” д.о.о. Шабац, са седиштем у Шапцу у Ул. академика
Радовановића бб.

 



О б р а з л о ж е њ е

 

 

“In tehnik” д.о.о. Шабац, са седиштем у Шапцу у Ул. академика Радовановића бб, преко
пуномоћника Божић Радомира дипл.грађ.инж. бр. лиценце 311 Ф117 07 ИКС, поднело je
овом органу дана 30.12.2022.године, усаглашени захтев за издавање употребне дозволе
ближе описане у диспозитиву. Претходни захтев одбачен је дана 19.12.2022.године. Уз
захтеве поднете преко централног информационог система Агенције за привредне регистре
приложени су елаборат геодетских радова у dwf формату, пројекат за извођење у dwg
формату и следећи прилози у pdf формату:

-овлашћење;

-докази о уплатама републичке административне таксне на захтев у износу од 330,00 динара,
за издавање употребне дозволе у износу од 19.420,00 дианра и накнаде за ЦЕОП у износу од
2.000,00 динара;

-елаборат геодетских радова израђен од “Инвест пројект”;

-прилог 7, изјава инвеститора, вршиоца стручног надзора, извођача радова и одговорних
извођача радова потписана од стране законског заступника инвеститора Живановић Ненада,
законског заступника генералног извођача радова ГД “Кнез” д.о.о. Шабац, одговорног
извођача радова дипл.грађ.инж. Кнежевић Драгана, СЗР “Зора” електро предузетника
Митровић Мирјане, одговорног извођача дипл.инж.ел. Митровић Зорана, стручних
надзорадипл.грађ.инж. Ковачевић Бранислава и дипл.инж.ел. Исаковић Зорана;

-увогор о вршењу техничког прегелда закључен дана 3.11.2022.године;

-одлука о именовању комисије за технички преглед од 3.11.2022.године;

-извештај комисије бр. 15/11-2022 од новембра 2022.године са предлогом да се изда дозвола
за употребу, потрисан од председника комисије дипл.инж.арх. Дубљанин Катарине и
чланова комисије дипл.грађ.инж. Божић Радомира и Поповић Владислава дипл.инж.ел.;

-енергетски пасош ЕП000569891 од 11.6.2021.године издат кроз ЦРЕП од стране “Рефлекс”
д.о.о. Мајур;

-решење РГЗ бр. 952-02-10-001-24654/2021 од 26.5.2022.године којим је утврђен кућни број
49 та пословни објекат магацин са административном зградом;

-пројекат за извођење израђен од “Инвест пројект” д.о.о. Шабац главни пројектрант је
дипл.инж.арх. Николић Вукашин, који се састоји од главне свеске, пројеката архитектуре,
конструкције, хидротехничких инсталација, електоренергетских инсталација и елабората
енергетске ефикасности.

Елаборат геодетских радова 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), дана 4.1.2023.године, прослеђен је на преглед РГЗ Служби за катастар
непокретности Шабац. 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. Дана 13.1.2023. године Служба за катастар непокретности Шабац
доставила је записник о прегледу елабората геодетских радова у поступку одржавања



катастра непокретности бр. 952-04-001-31/23 од 12.1.2023.године. У записнику је
констатовано да је елаборат урађен у складу са прописима.

Приликом обраде предмета ROP-SAB-4232-IUPH-14/2022 због грешке у систему није било
могуће завршити обраду предмета у ЦЕОП-у. Због тога је поступак у ЦЕОП-у поновљен.

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.

Увидом у поднети захтев и прилоге, утврђено је следеће:

- Објекат се састоји од две функционалне јединице и то магацина и административног дела.
Нето површина магацина је 788,20m2, док су нето површине административног дела
238,06m2 (део у приземљу), 218,51m2 (први спрат) и 209,86m2 (други спрат). Укупна нето
површина објекта је 1.434,63m2. Сабирањем нето површина магацина и административног
дела добија се површина 1.454,30m2, што није у складу са укупном нето површином објекта
у пројекту за грађевинску дозволу, пројекту за извођење и записнику о извршеном
техничком прегледу;

-Површина објекта у елаборату геодетских радова је 1.047,00m2, а у пројекту за извођење и
пројекту за грађевинску дозволу је 1.050,00m2. У записнику није образложено како је дошло
до разлике у површини.

Подносиоцу захтева указује се да је уколико не постоје одступања у записник о извршеном
техничком прегледу потребно унети бруто и нето површине по етажама објекта које су
усклађене са површинама у пројекту за грађевинску дозволу, пројекту за извођење и
елаборату геодетских радова.

Имајући у виду наведено, 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

 

 


