Република Србија
ГРАД ШАБАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам
Одсек за спровођење обједињене процедуре
Број предмета: ROP-SAB-7002-IUP-1/2018
Заводни број: 351-3-85/2018-11
Дана: 26.03.2018. године
Господар Јевремова бр. 6
Шабац
На основу чл. 158. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС бр.
72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл. 45. ст. 1. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем (Службени гласник РС бр. 113/15, 96/16 и 120/17), Одељење за
урбанизам градске управе града Шапца Одсек за спровођење обједињене процедуре решавајући
по захтеву Робно транспортног центра Шабац, АД са седиштем у Шапцу, ул. Београдски пут бб,
матични број 07121750, за издавање употребне дозволе за изграђену санитарну водоводну
мрежу и фекалну канализацију на кат. парцелама бр. 286/1, 286/4 и 286/5 КО Мишар, у Мишару,
Београдски пут, доноси
РЕШЕЊЕ
1. ИЗДАЈЕ СЕ УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА инвеститору Робно транспортном центру
Шабац, АД Шабац, за изграђену санитарну водоводну мрежу, категорије “Г”, класификационог
броја 222210, укупне дужине 1185,30m, и фекалну канализацију, категорије “Г”,
класификационог броја 222320, укупне дужине 1015,05m, на кат. парцелама бр. 286/1, 286/4 и
286/5 КО Мишар, у Мишару, Београдски пут.
2. Гарантни рок за радове из ст. 1. по Правилнику о садржини и начину вршења
техничког прегледа објеката, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању
подобности објекта за употребу, осматрању тла и објеката у току грађења и употребе и
минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката (Службени гласник РС бр. 27/15 и
29/16) је 2 (две) године.
Образложење
Робно транспортни центар Шабац, АД са седиштем у Шапцу, ул. Београдски пут
бб, поднео је овом органу дана 21.03.2018. године преко централног информационог система
Агенције за привредне регистре поднет захтев за издавање употребне дозволе за изведене
радове из ст. 1 диспозитива, преко пуномоћника „Инвест пројект“, ДОО Шабац.
Уз захтев је приложена следећа документација:
-пуномоћје, у pdf формату електронски потписано;
-пуномоћје којим је Славко Николић, законски заступник-директор „Инвест пројект“,
Д.О.О. Шабац, овластио запослено лице Темуновић Бранку за подношење захтева, у pdf
формату електронски потписано;
-решење овог органа бр. 351-371/2015-11 од 08.10.2015. године којим је Робно
транспротном центру Шабац издата грађевинска дозвола за изградњу санитарне водоводне
мреже и фекалне канализације преко кат. парцела бр. 286/1, 286/4 и 286/5 КО Мишар, у pdf
формату електронски потписано;
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-пројекат изведеног објекта који је урађен од стране Предузећа “СЕТ”, ДОО Шабац,
главни пројектант је дипл. грађ. инж. Миленца Срећковић, бр. лиценце 314 1802 03 ИКС,
израђен у складу са чл. 70-73. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин
вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (Службени гласник
РС бр. 23/15, 77/15, 58/16, 96/16 и 67/17), у pdf формату електронски потписано и у dwg
формату;
-уговор о поверавању вршења техничког прегледа, у pdf формату електронски потписано;
-записник о техничком прегледу, са решењем о одређивању председника и чланова
комисије и са предлогом да се изда употребна дозвола, који је извршен од стране „Инвест
пројект“, ДОО Шабац, у саставу председник комисије дипл. инж. геодез. Славољуб Николић,
бр. лиценце 372 9463 04 ИКС и чланови Комисије: дипл. инж. арх. Бранка Темуновић, бр.
лиценце 300 О411 15 ИКС и дипл. инж. арх. Вукашин Николић, бр. лиценце 300 О408 15 ИКС,
израђен у складу са чл. 18. Правилника о садржини и начину вршења техничког прегледа
објеката, саставу комисије, садржини предлога Комисије о утврђивању подобности објекта за
употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним
роковима за поједине врсте објеката (Службени гласник РС бр. 27/15 и 29/16), у pdf формату
електронски потписано;
-елаборат геодетских радова, са скицом, који су урађени од стране „ПСВ“, ДОО Уб, у pdf
формату електронски потписано и у dwg формату;
-потврда издата од стране РГЗ -СКН Шабац бр. 956-03-59/2017 од 12.02.2018. године о
извршеном геодетском мерењу водова, у pdf формату електронски потписано;
-докази о извршеним уплатама, у pdf формату електронски потписано.
Увидом у службену евиденцију овог органа утврђено је да је након издате грађевинске
дозволе извршена пријава радова заведена под бројем 353-3-146/2015-11 од 16.10.2015. године.
У приложеном пројекту изведеног објекта је дато образложење усклађености изведеног
објекта са издатом грађевинском дозволом односно опис одступања изведеног објекта у односу
на грађевинску дозволу, у складу са чл. 70 и 71. Правилника о садржини, начину и поступку
израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката
(Службени гласник РС бр. 23/15, 77/15, 58/16, 96/16 и 67/17). У записнику Комисије за технички
преглед је наведено следеће: “Током извођења радова на изградњи санитарне водоводне мреже и
фекалне канализације дошло је до одступања у односу на Пројекте за грађевинску дозволу и
извођење. Измене су настале због постојећих подземних инсталација које нису биле
евидентиране у катастру подземних водова, а чији је положај утврђен приликом извођења
радова и због којих су планиране трасе санитарне водоводне мреже и фекалне канализације у
неким деловима померене у односу на трасу из Пројекта за грађевинску дозволу. Такође,
вертикале канализације за прикључак компресора које су планиране да се изведу у бетонским
цевима са бетонским поклопцем, изведене су у ревизионим шахтовима са ливено-гвоздених
шахт поклопцима. Приликом извођења је утврђено да ће овакав начин постављања вертикала
бити једноставнији за манипулацију. Наведена одступања од Пројеката нису у супротности са
издатим Локацијским условима и Грађевинском дозволом и не могу се подвести под измене
решења о грађевинској дозволи у смислу чл. 142. Закона и планирању и изградњи. На основу
Пројекта за извођење и изведеног стања урађен је Пројекат изведеног објекта који обухвата све
измене настале у току градње.”. Записнику Комисије за технички преглед је приложен предлог
Комисије да се изда употребна дозвола.
Применом члана 8ђ Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13одлука УС, 132/14 и 145/14) овај орган је проверио испуњеност формалних услова и није се
упуштао у оцену техничке документације, нити је испитао веродостојност документације која
је достављена. У случају штете настале као последица примене техничке документације, на
основу које је издато ово решење, а за коју се накнадно утврди да није у складу са правилима
струке, за штету солидарно одговарају пројектант који је израдио и потписао техничку
документацију, вршилац техничке контроле и инвеститор.
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Увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је да су у конкретном
случају испуњени формални услови из чл. 43. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем (Службени гласник РС бр. 113/15, 96/16 и 120/17), па је овај
орган у оквиру својих овлашћења из чл. 45. ст. 1. истог правилника донео одлуку као у
диспозитиву.
Такса на захтев наплаћена је у износу од 310 динара, по тарифном броју 1. Закона о
републичким административним таксама (Службени гласник РС бр. 43/2003, 51/2003 исправка, 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин.
износи, 55/2012 - усклађени дин. износи, 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. износи, 65/2013 - др.
закон, 57/2014 - усклађени дин. износи, 45/2015 - усклађени дин. износи, 83/2015, 112/2015,
50/2016 - усклађени дин. износи, 61/2017 - усклађени дин. износи и 113/17).
Такса за издавање употребне дозволе наплаћена је у износу од 18.000 динара за објекте
“Г” категорије, по тарифном броју 170. Закона о републичким административним таксама
(Службени гласник РС бр. 43/2003, 51/2003 - исправка, 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009,
54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. износи, 55/2012 - усклађени дин. износи, 93/2012,
47/2013 - усклађени дин. износи, 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. износи, 45/2015 усклађени дин. износи, 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. износи, 61/2017 - усклађени
дин. износи и 113/17).
Накнада по Одлуци о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа
Агенција за привредне регистре (Службени гласник РС бр. 119/13, 138/14, 45/15, 106/15, 32/16 и
60/16) наплаћена је у износу од 2.000 динара.
Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре РС - Колубарски управни округ Ваљеву, у року од 8 дана од дана пријема
истог, преко овог органа, електронским путем кроз централни информациони систем Агенције
за привредне регистре, таксирана са 460 динара републичке административне таксе на жиро
рачун бр. 840-742221843-57 позив на број 97 92-099.
ПО ОВЛАШЋЕЊУ
НАЧЕЛНИКA ГРАДСКЕ УПРАВЕ
дипл. инж. геодез. Миљан Угринић

Обрадила
дипл. правник Јелена Ђокић

Доставити:
-пуномоћнику,
-грађевинској инспекцији,
-имаоцима јавних овлашћења (ОДС ЕПС Шабац, ЈКП “Водовод-Шабац”, “Телеком Србија”, ЈКП
“Топлана-Шабац”),
-РГЗ-СКН Шабац, по правноснажности,
-архиви.
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