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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 пословни објекат-магацин
на кат. парц. бр. 3187 К.О. Слепчевић у Слепчевићу у ул. Стевана Синђелића бр. 44,
покренутом по захтеву ПТП „Леон” д.о.о. Слепчевић са седиштем у Слепчевићу у ул.
Стевана Синђелића бр. 44, МБ 20124296, поднетом преко пуномоћника дипл.инж.арх.
Арсенијевић Живојина бр. лиценце 300 1719 03 ИКС, доноси:

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-10023-IUP-15/2022 за издавање употребне дозволе за
пословни објекат-магацин на кат. парц. бр. 3187 К.О. Слепчевић у Слепчевићу у ул. Стевана
Синђелића бр. 44, поднет дана 14.12.2022.године од ПТП „Леон” д.о.о. Слепчевић са
седиштем у Слепчевићу у ул. Стевана Синђелића бр. 44.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

ПТП „Леон” д.о.о. Слепчевић са седиштем у Слепчевићу у ул. Стевана Синђелића бр. 44,
преко пуномоћника дипл.инж.арх. Арсенијевић Живојина бр. лиценце 300 1719 03 ИКС,



поднело је дана 14.12.2022. године, захтев за издавање употребне дозволе за објекте ближе
описане у диспозитиву. Уз захтев поднет преко централног информационог система
Агенције за привредне регистре приложенa је техничка докуемнтација у dwg формату и
следећи прилози у pdf формату:

-пуномоћје којим је инвеститор овластио Арсенијевић Живојина;

-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 израђен од ГПС “Геолегал” д.о.о. Шабац;

-пројекат за извођење који се састоји од главне свеске, пројекта архитектуре, конструкције,
хидротехничких инсталација, електренергетских инсталација, изађен од Атељеа за
пројектовање “Дом”, главни пројектант је дипл.инж.арх. Арсенијевић Живојин, бр. лиценце
300 1719 03 ИКС, са главним пројектом заштите од пожара израђеним од “Ватро-ас” д.о.о.;

-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;

-уговор о врешењу техничког прегледа закључен дана 20.10.2022.године;

-одлука о именовању чланова комисије за технички преглед;

-записник о техничком прегледу ТП 11/2022 од 9.12.2022.године, са предлогом да се изда
употребна дозвола;

-решење МУП-а 09.33 број 217-16212/22-1 од 10.10.2022.године којим је дата сагласност на
техничку документацију;

-решење бр. 351-177/2022-11 од 15.7.2022.године којим је издата грађевинска дозвола;

-потврда пријаве радова бр. 353-3-276/2022-11 од 19.7.2022.године;

-потврда о пријему изјаве о завршетку израде темеља бр. 353-8-147/2022-11 од
2.8.2022.године;

-потврда о пријему изјаве о завршетку израде објекета у конструктивном смислу бр. 353-9-
145/2022-11 од 18.8.2022.године;

-обавештење РГЗ од 13.12.2022.године да је утврђен кућни број 44;

-одобрење ЕД Лозница бр. 2460800-Д-09.14-466456/1-22 од 28.10.2022.године;

-обавештење о прикључењу ЕД Лозница бр. 460800-Д-09.14-466456-1/22 од
31.10.2022.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.

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) прослеђен је дана 16.12.2022.године 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 29.12.2022. године РГЗ Служба за катастар непокретности Шабац
доставила је записник о прегледу елабората геодетских радова бр. 952-001-26145/2021 од
26.12.2022.године. У записнику је наведено да је део елабората који се прегледа у СКН
Шабац урађен у складу са прописима.

Решењем бр. 351-177/2022-11 од 15.7.2022.године, којим је издата грађевинска дозвола,
обевезан је инвеститор да пре подношења захтева за издавање употребне дозволе изврши
спајање кат.парц. бр. 145, 1959 и 1961 К.О. Слепчевић. На захтев овог Органа Служба за
катастар непокретности Шабац доставила је извештај бр. 952--04-001-27015/2022 од
5.1.2023. године. У извештају је наведено да је утврђено да су списком промена 31/2022 у
К.О. Слепчевић кат.парц. бр. 145 површине 0.88.56ha, 1959 површине 1.00.97ha и 1961 К.О.
Слепчевић површине 2.94.13ha спојене у нову кат.парц. бр. 3187 површине 2.94.13ha.

Увидом у поднети захтев и прилоге утврђенo je следеће:

-Захтеву није приложење решење МУП-а да су спроведене мере заштите од пожара. У
решењу МУП-а 09.33 број 217-16212/22-1 од 10.10.2022.године којим је дата сагласност на
техничку документацију наведено је да орган државне праве врши утврђивање подобности
објекта за употребу у погледу мера заштите од пожара;

-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 сва лица електронски
потпишу изјаву. 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) прописано је да изјаву из Прилога 7 оверавају инвеститор, стручни надзор и
извођач. Даље је прописано да електронско потписивање изјаве врши одговорно лице
инвеститора, одговорно лице вршиоца сручног надзора, одговорно лице извођача радова.
Приложену изајву потписао је електронским потписом само Арсенијевић Живојин;

-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) и садржи следеће недостатке:

-у записник није унето име представника извођача радова који је учествовао у раду комисије
(чл. 18. ст. 2 тач.6а.);



-у записник није унето место рада комисије (чл. 18. ст. 2 тач.4);

-у записнику, Прилог 2, комисија потврђује да је део објекта изведен у складу са пројектом
за грађевинску дозволу и пројеком за извођење. Предмет захтева за идавање употребне
дозволе је цео обејакт.

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.

Уколико у складу са чланом 44. став 4. Правилника о спровођењу обједињене процедуре
електронским путем (“Сл. гласник РС” бр. 68/19) подносилац захтева у року од 30 дана од
дана објављивања решења на интернет страници овог Органа поднесе усаглашени захтев и
отклони све утврђене недостатке, не доставља се документација поднета уз захтев који је
одбачен нити се поново плаћа накнада. У наведеним роковима захтев се подноси као
усаглашен захтев, преко централног информационог система Агенције за привредне
регистре.

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                                                                                 ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА

дипл.прав. Биљана Вудраг                                                              ГРАДСКЕ УПРАВЕ

                                                                                                  дипл.инж.геодез. Миљан Угринић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


