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На основу чл. 158. ст. 2. 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. 44. ст. 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019), Одељење за урбанизам градске управе
града Шапца Одсек за спровођење обједињене процедуре решавајући по захтеву
инвеститора Друштва за производњу и трговину “Рефлекс”, ДОО са седиштем у Мајуру, Ул.
војводе Путника бр. 95, матични бр. 07853840, чији је пуномоћник маст. инж. грађ. Ђуричић
Ивана из Заблаћа, Ул. Младена Ст. Ђуричића бр. 24д, за издавање употребне дозволе за
изграђени стамбено-пословни објекат на кат. парцели бр. 5780 КО Шабац, у Шапцу, Ул.
Јована Цвијића бр. 18, доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-38913-IUP-13/2022 за издавање употребне дозволе за
изграђени стамбено-пословни објекат, са 62 стамбене јединице и 5 пословних јединица, на
кат. парцели бр. 5780 КО Шабац, у Шапцу, Ул. Јована Цвијића бр. 18, који је поднет овом
органу 17.10.2022. године од стране инвеститора “Рефлекс”, ДОО Мајур, преко
пуномоћника маст. инж. грађ. Ђуричић Иване из Заблаћа, Ул. Младена Ст. Ђуричића бр. 24д.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

“Рефлекс”, ДОО са седишем у Мајуру, Ул. војводе Путника бр. 95, поднео је овом органу
17.10.2022. године захтев за издавање употребне дозволе за изграђени стамбено-пословни
објекат на кат. парцели бр. 5780 КО Шабац, у Шапцу, Ул. Јована Цвијића бр. 18. Захтев је
поднет електронским путем, кроз централни информациони систем Агенције за привредне
регистре, преко пуномоћника маст. инж. грађ. Ђуричић Иване из Заблаћа, Ул. Младена Ст.
Ђуричића бр. 24д, која поседује лиценце бр. 341 И052 21 и 441 M053 21 ИКС.



Уз захтев је приложена следећа документација, у pdf формату електронски потписана, а
графичка документација и у dwg формату:

-пуномоћје,

-пројекат за извођење (0-главна свеска, 1-пројекат архитектруре, 2/1-пројекат конструкције,
3-пројекат хидротехничких инсталација, 4-пројекат електроенергетских инсталација, 5/1-
пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација, 6/1-пројекат термотехничких
инсталација, 6/2-пројекат вентилације подземних гаража) који је урађен од стране Наталије
Јовановић предузетника Архитектонске и инжењерске делатности и техничко саветовање
“Arhiline”, Шабац, пројекат за извођење (5/2-пројекат сигналних инсталација- стабилни
систем за детекцију и дојава гаса угљен-моноксида) који је урађен од стране “Ватро-ас”,
ДОО Ваљево и пројекат за извођење (6/3-пројекат лифта који је урађен од стране “Triplex-yu
lift”, ДОО Шабац), главни пројектант је дипл. инж. арх. Наталија Јовановић, бр. лиценце 300
Н088 09 ИКС;

-главни пројекат заштите од пожара који је урађен од стране “Ватро-ас”, ДОО Ваљево;

-изјава законског заступника инвеститора и извођача радова “Рефлекс”, ДОО Мајур Дишић
Мирослава, стручног надзора дипл. грађ. инж. Игрутиновић Драгослава, бр. лиценце 310
6371 03 ИКС и одговорног извођача радова дипл. грађ. инж. Дишић Жељка, бр. лиценце 410
Г408 12 ИКС, за грађевинске, грађевинско-занатске радове и инсталације водовода и
канализације, из прилога 7 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину
вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС",
бр. 73/2019) да је изведено стање једанко пројектованом;

-изјава законског заступника инвеститора “Рефлекс”, ДОО Мајур Дишић Мирослава,
стручног надзора дипл. инж. ел. Митровић Зорана, бр. лиценце 350 9399 04 ИКС,
одговорног лица извођача радова Марка Лукића пр Постављање електричних инсталација
Електронапон 015 Мајур и одговорног извођача радова дипл. инж. ел. Ђуре Вишнић, бр.
лиценце 450 1763 03 ИКС, за електроенергетске инсталације, из прилога 7 Правилника о
садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације
према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019) да је изведено стање једанко
пројектованом;

-изјава законског заступника инвеститора “Рефлекс”, ДОО Мајур Дишић Мирослава,
стручног надзора дипл. инж. ел. Стојаковић Марка, бр. лиценце 353 6192 03 ИКС,
одговорног лица извођача радова Марка Лукића пр Постављање електричних инсталација
Електронапон 015 Мајур и одговорног извођача радова дипл. инж. ел. Стевановић
Војислава, бр. лиценце 453 Н964 13 ИКС, за телекомуникационе и сигналне инсталације, из
прилога 7 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле
техничке документације према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019) да је
изведено стање једанко пројектованом;

-изјава законског заступника инвеститора “Рефлекс”, ДОО Мајур Дишић Мирослава,
стручног надзора дипл. инж. ел. Станојев Дејана, бр. лиценце 353 Ј274 10 ИКС, законског
заступника извођача радова “Френки аларм”, ДОО Ваљево и одговорног извођача радова
дипл. инж. ел. Богдановић Богдана, бр. лиценце 450 Ј674 16 ИКС, за стабилни систем за
детекцију и дојава гаса угљен моноксида, из прилога 7 Правилника о садржини, начину и
поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени
објеката ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019) да је изведено стање једанко пројектованом;

-изјава законског заступника инвеститора “Рефлекс”, ДОО Мајур Дишић Мирослава,
стручног надзора дипл. маш. инж. Рамазанов Александра, бр. лиценце 330 Л422 12 ИКС,



законског заступника извођача радова “Ин техник”, ДОО Шабац Живановић Ненада и
одговорног извођача радова дипл. маш. инж. Урошевић Мила, бр. лиценце 330 9508 04 ИКС,
за термотехничке инсталације и инсталације вентилације гараже, из прилога 7 Правилника о
садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације
према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019) да је изведено стање једанко
пројектованом;

-изјава законског заступника инвеститора “Рефлекс”, ДОО Мајур Дишић Мирослава,
стручног надзора дипл. маш. инж. Живановић Немања, бр. лиценце 434 Н297 13 ИКС,
законског заступника извођача радова “Triplex-yu lift”, ДОО Шабац Тубић Владимира и
одговорног извођача радова дипл. маш. инж. Антонијевић Жељка, бр. лиценце 434 2656 03
ИКС, за лифт, из прилога 7 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину
вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС",
бр. 73/2019) да је изведено стање једанко пројектованом;

-уговор о поверавању вршења техничког прегледа закључен између инвеститора, са једне
стране и дипл. инж. арх. Милановић Миладина, дипл. инж. ел. Танасић Милана, дипл. инж.
ел. Крговић Дејана, дипл. маш. инж. Милорада Јовановића и маст. инж. грађ. Ђуричић
Иване, са друге стране;

-одлука инвеститора о одређивању комисије за технички преглед и то: председника комисије
дипл. инж. арх. Милановић Миладина, бр. лиценце 300 6986 04 ИКС и чланова комисије
дипл. инж. ел. Танасић Милана, бр. лиценце 350 Л349 12 ИКС, дипл. инж. ел. Крговић
Дејана, бр. лиценце 353 М375 13 ИКС, дипл. маш. инж. Милорада Јовановића, бр. лиценце
330 6481 04 ИКС и маст. инж. грађ. Ђуричић Иване, бр. лиценце 341 И052 21 ИКС;

-извештај комисије за технички преглед са записником и предлогом да се изда употребна
дозвола;

-енергетски пасош издат EP000703884 издат кроз Централни регистар енергетских пасоша
(ЦРЕП) од стране “Сет”, ДОО Шабац;

-решење РГЗ-СКН Шабац бр. 952-02-10-001-18891/2020 од 29.6.2020. године којим је
утврђен кућни број 18 за кат. парцелу 5780 КО Шабац насељено место Шабац, општина
Шабац, Улица Јована Цвијића;

-решење РГЗ СКН Шабац бр. 952-02-2-001-807/2020 од 14.8.2020. године о извршеном
спајању кат. парцела;

-потврда ЕД Шабац прикључењу на дистрибутивни систем електричне енергије;

-потврда ЈКП “Водовод Шабац”, Шабац о прикључењу предметног објекта на водоводну и
канализациону мрежу;

-катастарско-топографски план, елаборат геодетских радова за објекат, за посебне делове и
за подземне инсталације који су урађени од стране Дарка Цвејића предузетника Пројектни
биро “Terraprojekt”, Шабац;

-докази о извршеним уплатама и то: републичке административне таксе на захтев у износу
од 330 динара и за издавање употребне дозволе за објекат “Г” категорије износу од 19.420
динара и накнаде за ЦЕОП у износу од 2.000 динара.

Чланом 43. 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 употребне дозволе проверава испуњеност формалних услова.

Чланом 44. ст. 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019) 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.

Будући да је чл. 158. ст. 18. Закона о планирању и изградњи прописано да се елаборат
геодетских радова пре издавања употребне дозволе доставља на преглед органу надлежном
за послове државног премера и катастра, овај орган се 17.10.2022. године обратио
Републичком геодетском заводу ради прегледа елабората геодетских радова. Дана
26.10.2022. године од РГЗ-СКН Шабац је прибављен записник бр. 952-04-001-21590/2022 од
26.10.2022. године у којем је утврђено да елаборат геодетских радова за објекте урађен у
складу са прописима. За време док траје преглед елабората не теку рокови за издавање
употребне дозволе, према ставу 19. истог члана Закона о планирању и изградњи.

Такође, овај орган се у складу са чл. 43. ст. 3. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019) у току поступка
обратио РГЗ-СКН Шабац ради провере да ли је извршено спајање кат. парцела бр. 5779,
5780, 5783 и 5784 КО Шабац, од којег је 19.10.2022. године примљено обавештење да је
извршено спајање наведених кат. парцела у кат. парцелу која носи нови број 5780 КО
Шабац.

Увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је следеће:

-У складу са чл. 18. ст. 2. Правилника о садржини и начину вршења техничког прегледа
објекта, 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 (“Сл. гласник РС" бр. 27/2015, 29/2016 и 78/2019) у
записник комисије се уносе, између осталих, следећи подаци: датум образовања комисије,
одлука о именовању председника и чланова комисије, назив инвеститора и извођача радова
и имена њихових представника који су учествовали у раду Комисије, као и имена других
лица која су учествовала у раду комисије или присуствовала њеном раду, што приложени
записник не садржи. Такође, у складу са цитираном одредбом, записник комисије садржи и
основне податке о прикључцима објекта на инфраструктуру са унетим потврдама ималаца
јавних овлашћења о прикључцима. У приложеном записнику се на страни 4 наводе подаци о
потврдама ЕД и ЈКП “Водовод Шабац” о прикључењу, док се на страни 10 наводи да је
објекат прикључен на све пројектом предвиђене инсталације: елекроенергетске, водовод и
канализација, телекомуникационе. Према подацима из главне свеске пројекта за грађевинску
дозволу предвиђено је прикључење објекта на електроенергетску, водоводну, канализациону,
телекомуникациону мрежу и на систем даљинског грејања. У складу са наведеним подацима
из главне свеске пројекта за грађевинску дозволу потребно је у записнику комисије за
технички преглед дати податке и о осталим прикључцима објекта на инфраструктуру и
приложити потврде о прикључењу на телекомуникациону мрежу и на систем даљинског
грејања, а имајући у виду да употребна дозвола у складу са чл. 46. ст. 1. тач. 2) Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр.
68/2019) садржи и податке о прикључцима објекта на инфраструктуру.

-Постоји неусаглашеност нето површина посебних делова објекта које су наведене у
записнику комисије за технички преглед и елаборату геодетских радова. С обзиром да се у
складу са чл. 46. ст. 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019) наведени подаци у употребну дозволу
уносе из извештаја комисије за технички преглед и елабората геодетских радова, потребно је



те површине усагласити. Указује се подносиоцу захтева да се у складу са чл. 3. ст. 2. тач. 13)
Закона о становању и одржавању зграда ("Сл. гласник РС", бр. 104/2016 и 9/2020 - др. закон)
гаражним местом сматра посебан део гараже који чини простор одређен обележеном
површином за паркирање возила, па је потребно уместо назива паркинг место користити
назив гаражно место. Такође, у складу са чл. 3. ст. 2. тач. 12) истог закона гаража је
затворени простор у згради или ван ње, који чини посебну функционалну целину, а састоји
се од једног или више гаражних места или гаражних боксова. Гаража која се састоји од више
гаражних места, односно гаражних боксова, садржи и заједничке делове који служе
приступу сваком гаражном месту, односно гаражном боксу, а у складу са чл. 3. ст. 2. тач. 14)
истог закона гаражни бокс је посебан део гараже који чини просторија намењена за
паркирање возила. Дакле, у приземљу предметног објекта постоји 6 гаража, а не 6 гаражних
боксова.

-Уз захтев за издавање употребне дозволе је приложен документ назван “Елаборат
подземних инсталација” у којем је само наведено да на кат. парцели бр. 5780 КО Шабац не
постоје видљиве подземне инсталације, а који се не може прихватити као елаборат
подземних инсталација.

-Указује се подносиоцу захтева да ће након отклањања примедби бити прибављен коначни
обрачун доприноса од ЈП “Инфраструктура Шабац”, с обзиром да не постоји доказ о
регулисаној накнади за недостајуће паркинг место.

Имајући у виду напред наведено, овај орган је у оквиру својих овлашћења из чл. 8ђ Закона о
планирању и изградњи и чл. 44. ст 1. 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 од 30 дана од дана објављивања решења на интернет
страници надлежног органа, поднесе 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
издавање употребне дозволе 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.

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.

Обрађивач                                                                                                      ПО ОВЛАШЋЕЊУ
дипл. прав. Јелена Ђокић                                                 НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
                                                                                               дипл. инж. геодез. Миљан Угринић
 
Доставити:
-пуномоћнику,
-архиви.


