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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 стамбено-пословни
објекат на кат. парцели бр. 7636 КО Шабац, у Шапцу, Ул.краља Милутина бр. 36,
покренутом по захтеву инвеститора Полић Драгана из Дуваништа, Карађорђева ул. бр. 51,
поднетом преко пуномоћника Ђурић Владана маст.инж.арх. бр. лиценце 300 Р367 18 ИКС,
доноси:

 

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-8550-IUP-16/2023 за издавање употребне дозволе за
стамбено-пословни објекат на кат. парцели бр. 7636 КО Шабац, у Шапцу, Ул.краља



Милутина бр. 36, поднет дана 5.3.2023.године од стране Полић Драгана из Дуваништа,
Карађорђева ул. бр. 51.

 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

 

Полић Драган из Дуваништа, Карађорђева ул. бр. 51, преко пуномоћника Ђурић Владана
маст.инж.арх. бр. лиценце 300 Р367 18 ИКС, поднео је дана 5.3.2023.године, захтев за
издавање употребне дозволе за објекaт ближе описан у диспозитиву. Претходни захтев
одбачени су дана 30.12.2022.године и 28.2.2023.године. Уз захтев поднет преко централног
информационог система Агенције за привредне регистре приложена је техничка
документација у dwg формату и следећи прилози у pdf формату:

-пуномоћје оверено под бројем УОП-I: 16220-2020 дана 25.12.2020.године;

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

-пројекат за извођење који се састоји од главне свеске, пројеката архитектуре, конструкције,
водовода и канализације, електроенегетских инсталација израђен од стране ПБ “Ђурић Про-
градња” главни пројектант је маст. инж. арх. Ђурић Владан, бр. лиценце 300 Р36718 ИКС;

-прилог 7 изјава инвеститора, извођача радова ЗР “Ногић градња” предузетника
Ерцеговчевић Душана, законског заступника “Електровод” д.о.о. Шабац, законског
заступника “Квадер” д.о.о., одговорних извођача радова дипл.грађ.инж. Чворовић Милана
бр. лиценце 410 4534 04 ИКС, дипл.инж.ел Костадиновић Тихомира бр. лиценце 450 7616 04
ИКС, дипл.грађ.инж. Радовић Небојше бр. лиценце 414 А260 06 ИКС, лица која су вршила
стручни надзор дипл.грађ.инж. Косановић Саве и дипл.инж.ел. Матић Жељка, да је изведено
стање једнако пројектованом;

-решење Републичког геодетског завода Сектора за дигиталну трансформацију Одељења за
адресни регистар бр. 952-02-10-001-36706/2021 од 3.8.2021. године којим је утврђеном
кућни број 36;

-уговор о поверавању послова за технички преглед објекта закључен дана 10.1.2022.године,
између суинвеститора, са једне стране и дипл. инж. арх. Јаковљевић Драгана, бр. лиценце
300 R174 18 ИКС, дипл. инж. ел. Бијеловић Зорана, бр. лиценце 350 L959 13 ИКС и дипл.
грађ. инж. Чворовић Милана, бр. лиценце 310 7384 04 ИКС, са друге стране;

-записник комисије за технички преглед од новембра 2022.године, са уговором о поверавању
вршења техничког прегледа, одлуком о одређивању чланова и предлогом да се изда
употребна дозвола;

-стручни налаз Института за заштиту на раду а.д. бр. 06-614/2 од 17.11.2022.године о
извршеном прегледу и испитивању громобранских инстлација;



-стручни налаз Института за заштиту на раду а.д. бр. 06-614/1 од 17.11.2022.године о
извршеном прегледу и испитивању електричних инсталација;

-обавештење Електродистрибуције Шабац о прикључењу бр. 2460800-1157-395-ОБП-22 од
20.9.2022;

-потврда ЈКП “Водовод-Шабац” о прикључењу на водоводну и канализациону мрежу бр.
4587/1 од 12.9.2022.године;

-енергетски пасош бр. ЕП000704829 издат кроз ЦРЕП од стране “Energy concept” д.о.о. Нови
Сад;

-елаборат геодетских радова за објекат и посебне делове израђени од “Геодата ПГЈ” д.о.о.

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.

У складу са чл. 158 став 18 Закона о планирању и изградњи, елаборат геодетских радова
прослеђен је РГЗ Служби за катастар непокретности Шабац на преглед дана 6.3.2023.године.
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 15.3.2023.године РГЗ Служба за катастар непокретности Шабац доставила је записник
о прегледу елабората геодетских радова бр. 952-04-001-4170/2023 са констатацијом да
елаборат урађен у складу са прописима.

Удивом у поднети захтев и прилоге утврђено је следеће:

-Провером података у регистру Инжењерске коморе Србије дана 9.3.2023. и
15.3.2023.године, утрђено је да су лиценце 300R36718 и 400L45818 маст.инж.арх. Ђурић
Владана неактивне. Чланом 3. ст. 2. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ бр. 68/19) прописано је да се сва
акта која доносе, односно размењују надлежни орган и имаоци јавних овлашћења у
обједињеној процедури и/или ради употребе у тој процедури, као и други документи које
подносилац захтева, надлежни орган и имаоци јавних овлашћења достављају у обједињеној
процедури, достављају у форми електронског документа у pdf формату, у складу са ставом
1. овог члана. Ставом 4. истог члана прописанио је да aко је документ из става 2. овог члана
сачињен искључиво у папирној форми, у обједињеној процедури се доставља електронски
документ у pdf формату настао дигитализацијом тог изворног документа који се, у циљу
потврђивања истоветности са изворним документом, потписује у складу са ставом 1. овог
члана, од стране: 1) овлашћеног лица органа који је по закону надлежан за оверу преписа
или; 2) овлашћеног лица пружаоца услуге квалификованог електронског чувања документа,
који услугу дигитализације документа у папирном облику пружа у складу са законом којим
се уређује електронско пословање - члан 63. став 3. Закона о електронском документу,
електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању
(„Службени гласник РС“ бр. 94/17) или 3) лица са лиценцом одговорног пројектанта,
уписаног у одговарајући струковни регистар, под условом да то лице својим
квалификованим електронским потписом потписује и поднесак у обједињеној процедури уз



који тај акт,односно документ доставља, или 4) адвоката уписаног у именик адвоката, под
условом да тај адвокат својим квалификованим електронским потписом потписује и
поднесак у обједињеној процедури уз који се тај акт, односно документ доставља.
Истоветност докумената насталих дигитализацијом докумената сачињених искључиво у
папирној форми потребно је потврдити у складу са чл. 3. ст. 4. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем. Захтев је електронски потписао
Ђурић Владан, који је електронски потписао и документацију насталу дигитализацијом
докумената сачињених искључиво у папирној форми. Потребно је да захтев поднесе и
документацију насталу дигитализацијом докумената сачињених искључиво у папирној
форми електронски потпише лице чија је лиценца активна, које је овлашћено од стране
инвеститора.

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) подносиоци захтева у року од 30 дана од
дана објављивања решења на интернет страници овог Органа поднесу усаглашени захтев и
отклоне 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                                                                                        РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

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


