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Градска управа града Шапца - Одељење за урбанизам, Одсек за спровођење обједињене
процедуре на основу чл. 8ђ ст. 5. 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) и чл.
45. ст. 1 Правилника о поступку спровођењу обједињене процедуре електронским путем
(“Сл. гласник РС” бр. 68/19) у поступку издавања употребне дозволе за помоћни објекат на
кат. парцели бр. 9493/6 К.О. Шабац у Шапцу, Завлачка ул. бр. 16, покренутом по захтеву
Васић Жељка из Шапца, Завлачка ул. бр. 16, ЈМБГ 1103963302107, поднетом преко
законског заступника ”Тес” д.о.о. Шабац, дипл.инж.арх. Милутиновић Драгољуба бр.
лиценце 300 1161 03 ИКС, доноси:

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

ИЗДАЈЕ СЕ УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА за помоћни објекат инвеститора Васић Жељка из
Шапца, Завлачка ул. бр. 16, на кат. парцели бр. 9493/6 К.О. Шабац у Шапцу, Завлачка ул. бр.
16, спратности П, бруто површине 49,90m2, нето површине 44,17m2.



Идејним пројектом није предвиђено прикључење објекта на инфраструктурну мрежу.

Површина кат. парц. бр. 9493/6 К.О. Шабац је 0.04,85ha.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Васић Жељко из Шапца, Завлачка ул. бр. 16, преко законског заступника ”Тес” д.о.о. Шабац,
дипл.инж.арх. Милутиновић Драгољуба бр. лиценце 300 1161 03 ИКС, поднеo је овом
органу дана 11.1.2023.године, захтев за издавање употребне дозволе ближе описане у
диспозитиву. Уз захтев поднет преко централног информационог система Агенције за
привредне регистре приложени су елаборати геодетских радова у dwg формату и следећи
прилози у pdf формату потписани електронским потписима:

-пуномоћје оверено под бројем УОП-II: 9226-2022 дана 1.11.2022.године;

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

-катастарско-топографски план кат.парц. бр. 9493/6 К.О. Шабац;

-потврда одговорног пројектанта дипл.инж.арх. Милутиновић Драгољуба бр. лиценце 300
1161 03 ИКС, по чл. 5 Правилника о објектима на које се не примењују поједине одредбе
Закона о планирању и изградњи;

-обавештење РГЗ од 19.5.2022.године да је утврђен кућни број 16.

-докази о извршеним уплатама републичке административне таксе на захтев 330,00 динара,
за издавање употребне дозволе у износу од 1.940,00 динара и накнада за ЦЕОП у износу од
1.000,00 динара.

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 11.1.2023.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 20.1.2023. године Служба за катастар непокретности Шабац
доставила је записник о прегледу елабората геодетских радова у поступку одржавања
катастра непокретности бр. 952-04-001-439/2023. У записнику је констатовано да је елаборат
урађен у складу са прописима.

Разматрајући поднети захтев утврђено је да су испуњени формални услови за поступање по
захтеву из чл. 43 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем. Уз захтев је приложена документација прописана чл. 158. Законом 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), чл. 42 Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем. Применом наведених одредби, одлучено је као у
диспозитиву решења.

Такса за захтев наплаћена je у износу од 330,00 динара, по тарифном броју 1 Закона о
републичким административним таксама (“Сл. гласник РС” бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05,
61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 57/14,
45/15, 61/17, 113/17, 50/18, 38/19, 98/20, 144/20 и 62/21).



Такса за издавање употребне дозволе у износу од 1.940,00 динара, наплаћена je по тарифном
броју 170 Закона о републичким административним таксама (“Сл. гласник РС” бр. 43/03,
51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12,
93/12, 47/13, 57/14, 45/15, 61/17, 113/17, 50/18, 38/19, 98/20, 144/20 и 62/21).

Наплаћена накнада по Одлуци о накнадама за послове регистрације и друге услуге које
пружа Агенција за привредне регистре (“Сл. гласник РС” бр. 119/13, 138/14, 45/15 и 106/15)
у износу од 1.000,00 динара.

Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, у року од 8 дана од дана пријема истог, преко овог органа, а кроз централни
инфорамциони систем Агенције за привредне регистре, таксирана са 490,00 динара
административне таксе, по тарифном броју 6 Закона о републичким административним
таксама (“Сл. гласник РС” бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08,
5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 57/14, 45/15, 61/17, 113/17, 50/18, 38/19,
98/20, 144/20 и 62/21), на жиро рачун бр. 840-742221843-57, позив на број 97 92-099.

 

Обрадила                                                                                       РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

дипл.прав. Биљана Вудраг                                           дипл.простор.план. Јасмина Стевановић

 

Доставити:

-пуномоћнику

-грађевинској инспекцији

-архиви
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