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Ш А Б А Ц
 

На основу чл. 145. ст. 1. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-
исправка, 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, 31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020 и 52/2021) и чл. 28. ст. 5.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“,
бр. 68/2019), Одсек за спровођење обједињене процедуре одељења за урбанизам градске управе града
Шапца решавајући по захтеву инвеститора “Elixir group”, ДОО Шабац, матични број 07627645 и
финансијера “Elixir fruit”, ДОО Шабац у ликвидацији, матични бр. 20268441, поднетом преко
пуномоћника дипл. инж. арх. Павловић Десанке из Крагујевца, Ул. аеродромска бр. 14А, за издавање
решења којим се одобрава извођење радова на адаптацији расхладне инсталације у објекту осталих
индустријских делатности – хладњача, сортирница, машинска хала и гардероба (означен бројем 1 у
евиденцији катастра непокретности) на кат. парцели бр. 23/1 КО Шабац, доноси
 

 

Р Е Ш Е Њ Е
 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-37840-ISAW-1/2021 за издавање решења којим се одобрава
извођење радова на адаптацији расхладне инсталације у објекту осталих индустријских делатности –
хладњача, сортирница, машинска хала и гардероба (означен бројем 1 у евиденцији катастра
непокретности) на кат. парцели бр. 23/1 КО Шабац, који је поднет овом органу 26.10.2021. године од
стране инвеститора “Elixir group”, ДОО Шабац и финансијера “Elixir fruit”, ДОО Шабац у
ликвидацији, преко пуномоћника дипл. инж. арх. Павловић Десанке из Крагујевца, Ул. аеродромска
бр. 14А.
 

О б р а з л о ж е њ е
 

Инвеститор “Elixir group”, ДОО Шабац и финансијер “Elixir fruit”, ДОО Шабац у ликвидацији,
поднели су овом органу 26.10.2021. године за издавање решења за извођење радова на адаптацији
расхладне инсталације у објекту осталих индустријских делатности – хладњача, сортирница,
машинска хала и гардероба (означен бројем 1 у евиденцији катастра непокретности) на кат. парцели
бр. 23/1 КО Шабац. Захтев је поднет електронским путем, кроз централни информациони систем
Агенције за привредне регистре захтев, преко пуномоћника дипл. инж. арх. Павловић Десанке из
Крагујевца, Ул. аеродромска бр. 14А. Уз захтев је приложена следећа документација: пуномоћје дато
Павловић Десанки од стране инвеститора “Elixir group”, ДОО Шабац и финансијера “Elixir food”, ДОО
Шабац, у pdf формату електронски потписано; идејни пројекат (главна свеска, 4-пројекат



електроенергетских инсталација) који је урађен од стране Десанке Павловић Биро за пројектовање
“Арх пројект”, Крагуејвац и идејни пројекат (6-пројекат машинских инсталација) који је урађен од
стране “Сена”, ДОО Крагујевац, главни пројектант је дипл. инж. арх. Десанка Павловић, бр. лиценце
300 0544 03 ИКС, у pdf електронски потписано и у dwg формату; уговор о дугорочном закупу
закључен између закуподавца “Elixir fruit”, ДОО Шабац у ликвидацији и закупца “Elixir food”, ДОО
Шабац, са анексом I, анексом II закљученим између закуподавца 1 “Elixir fruit”, ДОО Шабац у
ликвидацији, закуподавца 2 “Elixir group”, ДОО Шабац и закупца “Elixir food”, ДОО Шабац, и анексом
III закљученим између закуподавца “Elixir group”, ДОО Шабац и закупца “Elixir food”, ДОО Шабац, са
прилогом 1-спецификација хладњачарске опреме која је предмет уградње, у pdf електронски
потписано и докази о прописаним уплатама (републичка такса на захтев у износу од 330 динара,
републичка такса за издавање решења у износу од 5820 динара и накнада за ЦЕОП у износу од 2000
динара), у pdf формату електронски потписано.

Чланом 145. ст. 1. Закона о планирању и изградњи прописано је да по захтеву инвеститора за
изградњу појединих врста објеката, односно извођење одређених радова који се ближе одређују
прописом из члана 201. став 7. тачка 13а) овог закона, орган надлежан за издавање грађевинске
дозволе издаје решење о одобрењу за извођење радова.

Чланом 145. ст. 2. Закона о планирању и изградњи прописано је да се решење о одобрењу за
извођења радова издаје се инвеститору који има одговарајуће право на земљишту или објекту и који
је доставио потребну техничку документацију, доказе о уплати одговарајућих такси и накнада и
друге доказе у складу са прописом којим се ближе уређује поступак спровођења обједињене
процедуре.

Чланом 28. ст. 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Сл. гласник РС“ бр. 68/2019) прописано је да надлежни орган по пријему захтева за издавање
решења из чл. 145. Закона о планирању и изградњи проверава испуњеност формалних услова за
поступање по том захтеву. Чланом 29. ст. 5. наведеног правилника прописано је да ако нису
испуњени наведени услови, надлежни орган захтев одбацује решењем у року од 5 радних дана од
дана подношења захтева.

Увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је следеће:

-У захтеву је наведен “Elixir fruit”, ДОО Шабац у ликвидацији као лице на чије име ће гласити налози
за плаћање, акти и решења, а наведено је и да је инвеститор “Elixir group”, ДОО Шабац, а да је
финансијер “Elixir fruit”, ДОО Шабац у ликвидацији. Према приложеном идејном пројекту
инвеститор је “Elixir group”, ДОО Шабац, а финансијер је “Elixir food”, ДОО Шабац. Постоји
неусаглашеност података о финансијеру у поднетом захтеву и приложеној документацији.

-У складу са чл. 2. ст. 1. тач. 43) Закона о планирању и изградњи финансијер јесте лице које по
основу закљученог и овереног уговора са инвеститором финансира, односно суфинансира изградњу,
доградњу, реконструкцију, адаптацију, санацију или извођење других грађевинских односно
инвестиционих радова предвиђених овим законом и на основу тог уговора стиче одређена права и
обавезе које су овим законом прописане за инвеститора у складу са тим уговором, осим стицања
права својине на објекту који је предмет изградње. Чланом 135a Закона о планирању и изградњи
прописано је да се грађевинска дозвола издаје на име инвеститора и финансијера ако је уз захтев за
издавање приложен уговор између инвеститора и финансијера, оверен у складу са законом који
уређује оверу потписа, у коме се инвеститор сагласио да носилац права и обавезе из грађевинске
дозволе буде и финансијер. Чланом 27. ст. 3. тач. 2) Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 68/2019) прописано је да се уз захтев за
издавање решења из чл. 145. Закона прилаже уговор између инвеститора и финансијера, ако је
закључен. Из наведеног произилази да уколико се у поступку појављује поред инвеститора и
финансијер, потребно је уз захтев приложити уговор о финансирању у складу са напред цитираним
одредбама, што значи да се такав уговор закључује између уговорних страна инвеститора и
финансијера, да је оверен у складу са законом који уређује оверу потписа, да се инвеститор у таквом
уговору сагласио да носилац права и обавезе из грађевинске дозволе буде и финансијер итд.
Приложени уговори о закупу не испуњавају услове да се у решењу о одобрењу извођења радова
наведе податак да је “Elixir food”, ДОО Шабац финансијер.

-Захтев за издавање решења по чл. 145 Закона о планирању и изградњи поднет је за адаптацију



расхладне инсталације у делу хладњаче. У складу са чл. 2. ст. 1. тач. 34) Закона о планирању и
изградњи адаптација је извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту, којима се:
врши промена организације простора у објекту, врши замена уређаја, постројења, опреме и
инсталације истог капацитета, а којима се не утиче на стабилност и сигурност објекта, не мењају се
конструктивни елементи, не мења спољни изглед и не утиче на на безбедност суседних објеката,
саобраћаја, заштите од пожара и животне средине. У складу са чл. 27. ст. 2. тач. 1) Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 68/2019) уз
захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова из члана 145. Закона прилаже се
Идејни пројекат у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације. У
складу са чл. 43. ст. 1 и 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења
контроле техничке документације према класи и намени објеката (,,Сл. гласник РС”, бр. 73/2019)
идејни пројекат (у даљем тексту ИДП) за грађење или извођење радова обавезно садржи пројекат
којим се одређује објекат у простору (архитектура или др.) односно оне пројекте, који су, зависно од
врсте радова који се изводе потребни. Уколико се, као у случају предметног захтева, изводе радови
на постојећем објекту, ИДП треба да садржи и приказ постојећег стања. На основу чл. 47. ст. 2.
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке
документације према класи и намени објеката (,,Сл. гласник РС”, бр. 73/2019) у случају извођења
радова на постојећим објектима графичка документација садржи цртеже простора обухваћеног
радовима, на којима се упоредно приказане промене на постојећем објекту и новопројектовано стање
(руши се – зида се). Достављени ИДП не садржи приказ положаја објекта на парцели нити приказ из
којега би се могло закључити на ком делу предметног објекта се изводе радови. Не садржи ни приказ
постојећег стања и преклопно стање. Графичка и текстуална документација морају бити урађени
тако да се из њих недвосмислено може закључити да се ради о радовима адаптације и да не долази до
промене капацитета уређаја, опреме и инсталација, спољног изгледа, заштите од пожара и животне
средине. Уколико се не може доказати да се ради о радовима адаптације, потребно је да захтеву за
решење претходи захтев за локацијске услове.

- У текстуалној документацији у делу у ком се објашњавају планирани радови није наведено да се
тим радовима не мења заштита од пожара.

- У техничким описима главне свеске и пројеката (електроенергетских инсталација и машинских
инсталација) није дат опис постојећег стања расхладне опреме и инсталација на којима се изводе
радови.

- У изјави одговорног пројектанта пројекта ИДП Машинских инсталација наведена је сагласност са
локацијским условима. Предметни захтев је поднет без претходно прибављених локацијских услова
па и наведена изјава мора бити у складу са тим.

- У ИДП Машинских инсталација приложен је и пројектни задатак у ком се наводи потреба
усаглашености машинских постројења и инсталација са пројектом архитектуре и грађевине. Ови
пројекти нису приложени уз захтев нити су наведени у главној свесци у садржају техничке
документације.

Имајући у виду напред наведено овај орган је у оквиру овлашћења из чл. 8ђ Закона о планирању и
изградњи и чл. 28. ст. 5. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019), донео одлуку као у диспозитиву овог решења.

Ако подносилац захтева у року 30 дана од дана објављивања овог решења на интернет страници
надлежног органа, поднесе нов усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља
документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу и
накнаду. Усаглашени захтев се такође подноси електронским путем преко централног
информационог система Агенције за привредне регистре и то као захтев за издавање решења о
одобрењу извођења радова на основу усаглашеног захтева.

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 односно накнаде. Изузетно, ако надлежни орган у решењу којим је одбацио
захтев није навео све недостатке, односно разлоге за одбацивање тог захтева, а усаглашени захтев
одбаци из разлога који нису наведени у решењу у складу са којим је усаглашавање извршено,
подносилац захтева има право на поновно усаглашавање захтева, без поновног достављања већ



поднете документације и без поновног плаћања административне таксе и накнаде.

Поука о правном средству: Против овог решења може се изјавити приговор градском већу града
Шапца у року од 3 дана од дана пријема истог, преко овог органа, електронским путем кроз
централни информациони систем Агенције за привредне регистре.
 

Обрађивачи                                                                              ПО ОВЛАШЋЕЊУ

дипл. грађ. инж. Лидија Лукић                                НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

дипл. прав. Јелена Ђокић                                         дипл. инж. геодез. Миљан Угринић
 

Доставити:

-пуномоћнику,

-архиви.


