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Одељење за послове урбанизма, обједињене процедуре и имовинско-правне послове Општинске управе 

Општине Уб, решавајући по захтеву ПД за производњу трговину и услуге „Verdi Fashion International“ Д.О.О. 

Стубленица, Стубленица бб, општина Уб, поднетог преко пуномоћника Бориса Весић из Шапца, улица 

Норвешка број 8/37, Шабац, за издавање решења о употребној дозволи за изграђени производно складишни 

објекат на к.п.бр. 2688/16 К.О. Стубленица, на основу 145. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС” 

бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013 одлука УС, 

98/2013-одлука  УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019), члана 16.-18. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС” бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017), 

члана 3., 4. и 5. Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти радова......(„Слуужбени гласник РС“, 

број 2/2019) и члана 146. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16), доноси: 

                                             

З А К Љ У Ч А К 

 

1. ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора ПД за производњу трговину и услуге „Verdi Fashion International“ 

Д.О.О. Стубленица, Стубленица бб, општина Уб, поднет преко пуномоћника Бориса Весић из Шапца, улица 

Норвешка број 8/37, Шабац, за издавање решења о употребној дозволи за изграђени производно складишни 

објекат, спратности П+0, на к.п.бр. 2688/16 К.О. Стубленица, јер нису испуњени услови из члана 43. 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС” бр. 

113/2015, 96/2016 и 120/2017). 

О б р а з л о ж е њ е 

 

ПД за производњу трговину и услуге „Verdi Fashion International“ Д.О.О. Стубленица, Стубленица бб, 

општина Уб, преко пуномоћника Бориса Весић из Шапца, улица Норвешка број 8/37, Шабац, дана 

04.09.2019. године, поднело је захтев за издавање решења о употребној дозволи за изграђени производно 

складишни објекат, спратности П+0, на к.п.бр. 2688/16 К.О. Стубленица. 

Уз захтев је достављена документација прописана чланом 42. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС” бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017). 

 На основу увида у поднети захтев, прегледом приложене документације, овај орган је установио следеће:  

- У Предлогу Комисије за технички преглед за издавање употребне дозволе, урађен од стране 

Института за безбедност и превентивни инжењеринг д.о.о. Нови Сад, дошло је до грешке, јер је 

погрешно уписан назив органа коме се предлаже да изда употребну дозволу за предметни објекат. 

Потребно је исправити Предлогу Комисије за технички преглед објекта и уместо општине Шабац, 

уписати податке надлежне општине Уб.  

Сходно члану 44. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

(„Сл.гласник РС” бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017), подносилац захтева у року од 10 дана од пријема 

закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа 

поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља се документација поднета уз 

захтев који је одбачен, нити се поново плаћа административна такса.  

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева без обавезе 

достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања административне таксе за 

подношење захтева и накнада.  

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка није дозвољена жалба, нити се може 

покренути управни спор, члан 146. ЗУП-а („Сл. гласник РС“, бр. 18/16). 
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