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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 претоварно складиштe
(усипни кош) и припадајућу управљачку кућицу на кат.парц. бр. 1421/2 К.О. Мачвански
Причиновић у Мачванском Причиновићу у Ул.војводе Мишића бр. 33, покренутом по
усаглашеном захтеву “Млин Ђорђић” ДОО са седиштем у Глушцима, Ул. Миће Перишића
бб, МБ 17124145, поднетом преко пуномоћника дипл.грађ.инж. Божић Радомира бр. лиценце
311 Ф117 07 ИКС, доноси:

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ усаглашени захтев бр.ROP-SAB-32362-IUPН-11/2023 за издавање
употребне дозволе за претоварно складиштe (усипни кош) и припадајућу управљачку
кућицу на кат.парц. бр. 1421/2 К.О. Мачвански Причиновић у Мачванском Причиновићу у
Ул.војводе Мишића бр. 33, поднет дана 30.1.2023.године од стране “Млин Ђорђић” ДОО са
седиштем у Глушцима, Ул. Миће Перишића.



 

О б р а з л о ж е њ е

 

“Млин Ђорђић” ДОО са седиштем у Глушцима, Ул. Миће Перишића бб, преко пуномоћника
дипл.грађ.инж. Божић Радомира бр. лиценце 311 Ф117 07 ИКС, поднело je дана 30.1.2023.
године, усаглашени захтев за издавање употребне дозволе за објекaт ближе описан у
диспозитиву. Претходни захтев одбачен је дана 24.1.2023.године. Уз захтеве поднете преко
централног информационог система Агенције за привредне регистре приложена је техничка
документација у dwg 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 ПБ „Террапројект“;

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

-изјава инвеститора, одговорних лица извођача радова, лица која су вршила стручни надзор
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 19.12.2022.године;

-одлука о именовању чланова комисије за технички преглед од 19.12.2022.године;

-записник о техничком прегледу Института за безбедност и превентивни инжењеринг д.о.о.
Нови сад бр. 041-23/ША од 29.12.2022.године, са предлогом да се изда употребна дозвола;

-решење бр. 351-67/2021-11 од 23.3.2021.године којим је издата грађевинска дозвола;

-потврда пријаве радова бр. 353-3-111/2021-11 од 1.4.2021.године;

-потврда о пријему изјаве о завршетку израде темеља бр. 353-8-215/2021-11 од
7.12.2021.године;

-потврда о пријему изјаве о завршетку израде објекета у конструктивном смислу бр. 353-9-
195/2021-11 од 21.12.2021.године;

-уверење РГЗ Служба за катастар непокретности Шабац бр. 951-5-001-8253/2020 од
25.8.2020.године, да је утврђен кућни број 33.

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 31.1.2023.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 28.2.2023. године. Служба за катастар непокретности Шабац
доставила је записник о прегледу елабората геодетских радова у поступку одржавања
катастра непокретности бр. 952-04-001-1847/2023 од 23.2.2023.године са констатацијом да
елаборат геодетских радова није урађен у складу са Правилником о примени технологије
глобалног навигационог сателитског система у областима државног премера и катастра и
Првилником о премеру катастра водова. Геодетској организацији је наложено да достави
исправљен елаборат геодетских радова у складу са Правилником о катстарском премеру
обнови катастра и геодетским радовима у одржавању катастра непокретности. У
обавештењу 02 број 952-04-001-1847/23 од 22.2.2023.године, наведено је да трансфромисане
вредности координата и тачака у ГК пројекцији, указују да ETRF2000-GRS80 координате
нису добијене мерењем. Геодетска мерења и рачунања применом ГНСС методе нису урађена
у складу са Правилником о примени технологије глобалног навигационог сателитског
система у областима државног премера и катастра и Првилником о премеру катастра водова.

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 у износу од 9.710,00 динара, 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

 

 

 

 


