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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-
складиште готових производа-металног посуђа на кат.парц. бр. 3331/1 К.О. Варна у Варни,
Шабачка ул. бр. 53, покренутом по захтеву „Коси метал“ д.о.о. Шабац, са седиштем у
Шапцу, Масарикова ул. бр. 129, МБ 20008580В, поднетом преко пуномоћника Арсеновић
Слободана маст.инж.арх. бр. лиценце 210А0107519 ИКС, доноси:

 

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-22086-IUP-9/2023 за издавање употребне дозволе за
пословни објекат-складиште готових производа-металног посуђа на кат.парц. бр. 3331/1



К.О. Варна у Варни, Шабачка ул. бр. 53, поднет дана 27.1.2023.године од стране „Коси
метал“ д.о.о. Шабац, са седиштем у Шапцу, Масарикова ул. бр. 129.

 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

 

„Коси метал“ д.о.о. Шабац, са седиштем у Шапцу, Масарикова ул. бр. 129, преко
пуномоћника Арсеновић Слободана маст.инж.арх. бр. лиценце 210А0107519 ИКС, поднело
je дана 27.1.2023. године, захтев за издавање употребне дозволе за објекaт ближе описан у
диспозитиву. Уз захтев поднет преко централног информационог система Агенције за
привредне регистре приложена је техничка документација у dwg и dwf формату и следећи
прилози у pdf формату:

-пуномоћје;

-докази о уплати републичких административних такси на захтев 330,00 динара, за издавање
употребне дозволе 9.710,00 динара и накнаде за ЦЕОП у износу од 1.000,00 динара;

-елаборат геодетских радова израђен од ГБ “Геоцентар Вујковић”;

-пројекат за извођење који се састоји од главне свеске, пројекта архитектуре, конструкције,
електренергетских инсталација, изађен од ПБ „Террапројект“, главни пројектант је Ашкраба
Горан дипл.инж.арх. бр. лиценце 300 Г469 08 ИКС;

-изјава инвеститора, одговорних лица извођача радова, лица која су вршила стручни надзор,
лица са лиценцама одговорних извођача радова да приликом извођења радова није дошло до
одступања од пројекта за извођење, те да је изведено стање једнако пројектованом од
новембра 2022.године;

-уговор о врешењу техничког прегледа закључен дана 10.1.2023.године;

-одлука о именовању чланова комисије за технички преглед од 10.1.2023.године;

-записник о техничком прегледу Института за безбедност и превентивни инжењеринг д.о.о.
Нови сад бр. 041-22/ША од 12.1.2022.године, са предлогом да се изда употребна дозвола,
потписан од стране председника комисије и члана комисије за преглед електроенергетских
инсталација дипл.инж.ел. Лзаревић Чедомира и члана комисије дипл.грађ.инж.
Миловановић Ђорђа;

-извештај о прегледу и испитивању електричних, громобранских инсталација и паник
расвете бр. 01-22/ША од 20.12.2022.године;

-решење бр. 351-398/2017-11 од 23.10.2017.године којим је издата грађевинска дозвола;

-потврда пријаве радова бр. 353-3-375/2017-11 од 13.12.2017.године;

-потврда о пријему изјаве о завршетку израде темеља бр. 353-8-159/2022-11 од
25.8.2022.године;



-потврда о пријему изјаве о завршетку израде објекта у конструктивном смислу бр. 353-9-
164/2022-11 од 22.9.2022.године;

-решење бр. 351-299/2022-11 од 10.10.2022.године којим је продужена важност решења о
издатој грађевинској дозволи;

-уверење РГЗ Одељења за адресни регистар бр. 951-5-001-6002/2022 од 26.8.2022.године, да
је утврђен кућни број 53;

-потврда о прикључењу издата од ЕД Шабац бр. 2460800-Д.09.24-475044/2-2022 од
2.11.2022.године.

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.

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 30.1.2023.године, прослеђен је на преглед РГЗ Служби за катастар
непокретности Шабац. Чланом 158.ставом 19 Закона о планирању и изградњи је прописано
да док траје преглед елабората из става 18. овог члана не теку рокови прописани за издавање
употребне дозволе. Дана 23.2.2023. године. Служба за катастар непокретности Шабац
доставила је записник о прегледу елабората геодетских радова у поступку одржавања
катастра непокретности бр. 952-04-001-1766/2023 од 20.2.2023.године. У записнику је
констатовано да је део елабората за снимање објекта који се прегледа у СКН Шабац урађен у
складу са прописима.

Увидом у поднети захтев и прилоге, утврђено је следеће:

-Изјаве одговорних пројектаната у пројекту за извођење архитектура и пројекат
конструкције нису усаглашене са Прилогом 4 Правилника о садржини, начину и поступку
израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката
(„Сл. гласник РС“ бр. 73/19). У овим изјавама недостају изјаве о усаглашености са
грађевинском дозволом и пројектом за грађевинску дозволу;

-Прилог 7 изјаву инвеститора, вршиоца стручног надзора и извођача радова потписао је
дипл.инж.ел. Бијеловић Зоран бр. Лиценце 350 Л959 13 ИКС стручни надзор за
електроенергетске инсталације. Провером података у регистру Инжењерске коморе Србије
дана 20.2.2023. и 24.2.2023.године, утрђено је да је лиценца именованог неактивна. Чланом
153. ст. 3 Закона о планирању и изградњи прописано је да стручни надзор може да врши
лице које испуњава услове прописане овим законом за одговорног пројектанта или
одговорног извођача радова. Чланом 151. ст. 2. наведеног Закона прописано је да стручне
послове руковођења грађењем објеката, односно извођењем радова у својству одговорног
извођача радова, може да обавља лице коме је у складу са овим законом и прописима
донетим на основу овог закона издата лиценца за извођење радова - лиценцирани извођач и
које је уписано у регистар лиценцираних извођача у складу са овим законом и прописом
којим се уређује полагање стручног испита, издавање лиценце и упис у регистар. Чланом
128. ст. 1. истог закона прописано је да стручне послове израде техничке документације у
својству одговорног пројектанта може да обавља лице са професионалним називом
лиценцирани инжењер, лиценцирани архитекта и лиценцирани пејзажни архитекта које је
уписано у регистар лиценцираних инжењера, архитеката и просторних планера у складу са



овим законом и прописом којим се уређује полагање стручног испита, издавање лиценце и
упис у регистар;

-Електронски потпис законског заступника инвеститора Петровић Сретена на прилогу 7
(електро инсталације) није валидан.

Имајући у виду наведено, 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.

 

Обрадиле                                                                                          РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

дипл.грађ.инж. Лидија Лукић                                       дипл.простор.план. Јасмина Стевановић

дипл.прав. Биљана Вудраг

 

 

 


