
                                       

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ 
- Одсек за спровођење обједињене процедуре -
Број: ROP-ZRE-16642-IUP-21/2019
Заводни број: 351-12/2019-26-IV-05-02
Дана: 28.02.2019. год. 
З Р Е Њ А Н И Н

Градска управа града Зрењанина, Зрењанин, Трг Слободе бр. 10, Одељење за урбанизам,
Одсек за спровођење обједињене процедуре,  Анкица Војновић шеф одсека, на основу члана
134. став 2. и члана 158. став 2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр.
72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-
одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18), члана 11. и 30. Одлуке о Градској управи града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 29/2016, 34/16, 05/17, 14/17, 37/17 и 7/18), члана 136.
став 1. Зaкона о општeм управном поступку (''Службени гласник РС'', бр. 18/2016 и 95/2018-
аутентично тумачење) и Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској
управи, Правобранилаштву и Стручној служби заштитника грађана града Зрењанина број 06-
11-1/18-III од 08.02.2018. године, број 06-37-5/18-III од 26.03.2018 .године, број 06-39-1/18- III
од 10.4.2018 .године, број 06-43-9/18-III од 26.04.2018. године, број 06-49-3/18-III од 04.6.2018.
године, број 06-58-3/18-III од 26.6.2018.године, број 06-64-7/18-III од 12.7.2018.године, број 06-
84-1/18-III  од  6.9.2018.године, 06-86-9/18-III  од  24.09.2018.године,  06-97-2/18-III  од
19.10.2018.године, 06-126-2/18-III од 24.12.2018.године и 06-6-4/19-III од 16.01.2019.године,  по
захтеву   “HOME  INTERPOINT”  д.о.о.  ПИБ107368005  из  Новог  Сада,  ул.Булевар
Ослобођења бр.92,  поднетог  путем пуномоћника Николе Лазића из  Беочина,  ул.  Стамбени
блок Краља Петра I бр. 003Б/2, за издавање употребне дозволе, доноси:

                                                                    Р Е Ш Е Њ Е 

          ИЗДАЈЕ СЕ употребна дозвола за стамбено-пословни објекат, спратности (П+4+Пс),
на кататастарској парцели бр. 6050 к.о.Зрењанин I, површине 11а83м2 у Зрењанину, у ул. Др
Тихомира Остојића бр. 36,  која је уписана у лист непокретности бр.24007 Зрењанин I,  чији je
инвеститор “HOME INTERPOINT”  д.о.о.  из  Новог  Сада,  ул.Булевар  Ослобођења  бр.92, на
основу грађевинске дозволе број: ROP-ZRE-16642-CPI-3/2016  и заводног броја 351-3/2016-99-
IV-05-02 од  20.12.2016.  године и  измене  грађевинске  дозволе  број:ROP-ZRE-16642-CPА-
12/2018 и заводног броја 351-6/2018-5-IV-05-02 од 4.7.2018. године.

Објекат стамбено -  пословне зграде категорије  “В” класификациони број  –  112222
(86% стамбени-  број  станова  –  88)   и  класификационог броја –  123002  (14% пословни  –
трговина, број локала–2) од тога  ламела “А”( 43 стана и један пословни простор) и ламела “Б”
( 45 станова и један пословни простор), висинa објекта 21,94м, површине:

Приземље - ламела “А”
Габарита: ((39,54+38,15)/2)м² х 11,30м – (4,16x0,96)м² бруто површине П=434,95м2 од тога;
Етажа 44 ( пословни простор- локал)  нето површине П=370,86м  2  ,  
Заједничке просторије ( хидроцел, лифт и комуникације) нето површине П=31,83м  2  .



Укупна нето површина приземља ламеле “А” је П=402,69м  2  .

Приземље - ламела “Б”
Габарита:(11,74x38,15)м²-(4,20x1,26)/2)м²,  укупне бруто површине приземља  П=442,59м²  од
тога;
Етажа 46 ( пословни простор- локал)  нето површине П=376,77м2.
Заједничке просторије ( хидроцел, лифт и комуникације) нето површине П=32,74м  2  .
Укупна нето површина приземља ламеле “Б” је П=409,51м  2  .
Укупна нето површина приземља ламеле “А” и ламеле “Б” је П=812,20м  2  .  

I Спрат (ламела “А”и ламела “Б”) 
Габарита:(79,13x12,97)м²-(2,45x2,05)м²-((40,95x0,93)/2)м²-((2,00+2,04)/2)x2,05)м²-((12,05x1,62)/
2)м²  укупне  бруто површине  изграђеног  спрата  П=988,32м²,  нето површине  П=794,86м2 од
тога:
     ламела “А”:
  -  етажа 1 ( гарсоњера ) нето површине П= 27,97м2 , балкон површине П= 1,75м²,
  -  етажа 2 ( једнособан стан ) нето површине П= 28,91м2, лођа нето површине П= 2,46м²,
  -  етажа 3 ( троипособан стан ) нето површине П= 71,66м2, лођа нето површине П= 1,94м² и
      балкон површине П= 1,12м²,
  -  етажа 4 ( једноипособан стан ) нето површине П= 38,14м2, лођа нето површине П= 1,60м²,
  -  етажа 5 ( једноипособан стан ) нето површине П= 34,06 м2,
  -  етажа 6 ( једноипособан стан ) нето површине П= 37,72 м2 ,лођа нето површине П= 1,60м²,
  -  етажа 7 ( двоипособан стан ) нето површине П= 54,42 м2, лођа нето површине П= 2,39м²,
  -  етажа 8 ( једноипособан стан ) нето површине П= 36,30 м2, лођа нето површине П= 2,94м²,
  -  етажа 9 ( гарсоњера ) нето површине П= 27,38м2, балкон површине П= 1,69м²,
  Укупна нето површина етажа I спрата П=356,56м²,
  Заједничке просторије ( степениште, лифт и комуникације) нето површине П=44,51м  2  .
  Укупна нето површина I спрата ламеле “А” је П=401,07м  2  . 

  ламела “Б”:
  -  етажа 1 ( једнособан стан ) нето површине П= 29,22м2 , балкон површине П= 2,24м²,
  -  етажа 2 ( једноипособан стан ) нето површине П= 37,20м2, лођа нето површине П= 2,90м²,
  -  етажа 3 ( двоипособан стан ) нето површине П= 53,89м2, лођа нето површине П= 2,29м²,
  -  етажа 4 ( једноипособан стан ) нето површине П= 38,11м2, лођа нето површине П= 1,53м²,
  -  етажа 5 ( једноипособан стан ) нето површине П= 33,68 м2,
  -  етажа 6 ( једноипособан стан ) нето површине П= 38,27 м2 ,лођа нето површине П= 1,66м²,
  -  етажа 7 ( двоипособан стан ) нето површине П= 56,43 м2, лођа нето површине П= 2,34м²,
  -  етажа 8 ( једноипособан стан ) нето површине П= 34,54 м2, лођа нето површине П= 2,40м²,
  -  етажа 9 ( једнособан стан ) нето површине П= 29,05м2, лођа нето површине П= 2,10м²,
  Укупна нето површина етажа I спрата П=350,39м²,
  Заједничке просторије ( степениште, лифт и комуникације) нето површине П=43,40м  2  .
  Укупна нето површина I спрата ламеле “Б” је П=393,79м  2  . 

 II Спрат (ламела “А”и ламела “Б”)
 Габарита:(79,13х12,97)м²-(2,45х2,05)м²-((40,95х0,93)/2)м²-((2,00+2,04)/2)х2,05)м²-((12,05х1,62)/
2)м² укупне  бруто површине изграђеног  спрата  П=988,32м²,  нето површине  П=799,08м2 од
тога:
     
     ламела “А”:
  -  етажа 10 ( гарсоњера ) нето површине П= 27,84м2 , балкон површине П= 1,74м²,
  -  етажа 11 ( једнособан стан ) нето површине П= 29,19м2, лођа нето површине П= 2,46м²,
  -  етажа 12 ( петособан стан ) нето површине П= 110,79м2, лођа нето површине П= 1,57м², лођа
      нето површине П= 1,94м² и балкон површине П= 1,12м²,



  -  етажа 13 ( једноипособан стан ) нето површине П= 34,34м2, 

  -  етажа 14 ( једноипособан стан ) нето површине П= 38,19 м2, лођа нето површине П= 1,60м²,
  -  етажа 15 ( двоипособан стан ) нето површине П= 54,41 м2 ,лођа нето површине П= 2,39м²,
  -  етажа 16 ( једноипособан стан ) нето површине П= 36,39 м2, лођа нето површине П= 2,95м²,
  -  етажа 17 ( гарсоњера ) нето површине П= 27,49 м2, балкон површине П= 1,78м²,
  Укупна нето површина етажа II спрата П=358,64м²,
  Заједничке просторије ( степениште, лифт и комуникације) нето површине П=44,51м  2  .
  Укупна нето површина II спрата ламеле “А” је П=403,15м  2  . 

   ламела “Б”:
  -  етажа 10 ( једнособан стан ) нето површине П= 29,45м2 , балкон површине П= 2,24м²,
  -  етажа 11 ( једноипособан стан ) нето површине П= 37,24м2, лођа нето површине П= 2,90м²,
  -  етажа 12 ( двоипособан стан ) нето површине П= 54,21м2, лођа нето површине П= 2,29м²,
  -  етажа 13 ( једноипособан стан ) нето површине П= 38,13м2, лођа нето површине П= 1,53м²,
  -  етажа 14 ( једноипособан стан ) нето површине П= 33,92 м2,
  -  етажа 15 ( једноипособан стан ) нето површине П= 38,42 м2 ,лођа нето површине П= 1,66м²,
  -  етажа 16 ( двоипособан стан ) нето површине П= 56,72 м2, лођа нето површине П= 2,34м²,
  -  етажа 17 ( једноипособан стан ) нето површине П= 34,91 м2, лођа нето површине П= 2,40м²,
  -  етажа 18 ( једнособан стан ) нето површине П= 29,54м2, лођа нето површине П= 2,10м²,
  Укупна нето површина етажа II спрата П=352,54м²,
  Заједничке просторије ( степениште, лифт и комуникације) нето површине П=43,39м  2  .
  Укупна нето површина II спрата ламеле “Б” је П=395,93м  2  . 

III Спрат (ламела “А”и ламела “Б”)
Габарита  (79,13х12,97)м²-(2,45х2,05)м²-((40,95х0,93)/2)м²-((2,00+2,04)/2)х2,05)м²-((12,05х1,62)/
2)м² укупне бруто површине изграђеног спрата П=988,32м², нето површине П=799,43м2 од тога:
     ламела “А”:
 -  етажа 18 ( гарсоњера ) нето површине П= 27,81м2 , балкон површине П= 1,79м²,
 -  етажа 19 ( једнособан стан ) нето површине П= 29,10м2, лођа нето површине П= 2,46м²,
 -  етажа 20 ( трособан стан ) нето површине П= 72,70м2, лођа нето површине П= 1,94м² и
     балкон површине П= 1,12м²,
 -  етажа 21 ( једноипособан стан ) нето површине П= 38,24м2, лођа нето површине П= 1,59м²,
 -  етажа 22 ( једноипособан стан ) нето површине П= 34,13 м2, 
 -  етажа 23 ( једноипособан стан ) нето површине П= 38,48 м2 ,лођа нето површине П= 1,60м²,
 -  етажа 24 ( двоипособан стан ) нето површине П= 54,33 м2, лођа нето површине П= 2,39м²,
 -  етажа 25 ( једноипособан стан ) нето површине П= 36,08 м2, лођа површине П= 2,94м²,
 -  етажа 26 ( гарсоњера ) нето површине П= 27,48 м2, балкон површине П= 1,69м²,
  Укупна нето површина етажа III спрата П=358,35м²,
  Заједничке просторије ( степениште, лифт и комуникације) нето површине П=44,52м  2  .
  Укупна нето површина III спрата ламеле “А” је П=402,87м  2  . 

      ламела “Б”:
 -  етажа 19 ( једнособан стан ) нето површине П= 29,48м2 , балкон површине П= 2,24м²,
 -  етажа 20 ( једноипособан стан ) нето површине П= 37,75м2, лођа нето површине П= 2,90м²,
 -  етажа 21 ( двоипособан стан ) нето површине П= 54,14м2, лођа нето површине П= 2,29м²,
 -  етажа 22 ( једноипособан стан ) нето површине П= 38,59м2, лођа нето површине П= 1,53м²,
 -  етажа 23 ( једноипособан стан ) нето површине П= 33,92 м2,
 -  етажа 24 ( једноипособан стан ) нето површине П= 38,01 м2, лођа нето површине П= 1,66м²,
 -  етажа 25 ( двоипособан стан ) нето површине П= 56,77 м2, лођа нето површине П= 2,32м²,
 -  етажа 26 ( једноипособан стан ) нето површине П= 35,07 м2, лођа нето површине П= 2,40м²,
 -  етажа 27 ( једнособан стан ) нето површине П= 29,47м2, лођа нето површине П= 2,10м²,
 Укупна нето површина етажа III спрата П=353,20м²,
 Заједничке просторије ( степениште, лифт и комуникације) нето површине П=43,36м  2  .



  Укупна нето површина III спрата ламеле “Б” је П=396,56м  2  .  
   
IV Спрат (ламела “А”и ламела “Б”)
Габарита(79,13х12,97)м²-(2,45х2,05)м²-((40,95х0,93)/2)м²-(((2,00+2,04)/2)х2,05)м²-((12,05х1,62)/
2)м² укупне бруто површине изграђеног спрата П=988,32м², нето површине П=797,90м2од тога:
    ламела “А”:
 -  етажа 27 ( гарсоњера ) нето површине П= 27,81м2 , балкон површине П= 1,74м²,
 -  етажа 28 ( једнособан стан ) нето површине П= 29,28м2, лођа нето површине П= 2,46м²,
 -  етажа 29 ( трособан стан ) нето површине П= 72,07м2, лођа нето површине П= 1,94м² и
     балкон површине П= 1,12м²,
 -  етажа 30 ( једноипособан стан ) нето површине П= 38,31м2, лођа нето површине П= 1,60м²,
 -  етажа 31 ( једноипособан стан ) нето површине П= 34,03 м2, 
 -  етажа 32 ( једноипособан стан ) нето површине П= 38,49 м2 ,лођа нето површине П= 1,60м²,
 -  етажа 33 ( двоипособан стан ) нето површине П= 54,28 м2, лођа нето површине П= 2,39м²,
 -  етажа 34 ( једноипособан стан ) нето површине П= 36,24 м2, лођа површине П= 2,94м²,
 -  етажа 35 ( гарсоњера ) нето површине П= 27,41 м2, балкон површине П= 1,78м²,
  Укупна нето површина етажа IV спрата П=357,92м²,
  Заједничке просторије ( степениште, лифт и комуникације) нето површине П=44,50м  2  .
  Укупна нето површина IV спрата ламеле “А” је П=402,42м  2  .  

    ламела “Б”:
 -  етажа 28 ( једнособан стан ) нето површине П= 29,40м2 , балкон површине П= 2,24м²,
 -  етажа 29 ( једноипособан стан ) нето површине П= 37,54м2, лођа нето површине П= 2,90м²,
 -  етажа 30 ( двоипособан стан ) нето површине П= 54,12м2, лођа нето површине П= 2,29м²,
 -  етажа 31 ( једноипособан стан ) нето површине П= 38,27м2, лођа нето површине П= 1,53м²,
 -  етажа 32 ( једноипособан стан ) нето површине П= 33,68 м2,
 -  етажа 33 ( једноипособан стан ) нето површине П= 38,33 м2, лођа нето површине П= 1,66м²,
 -  етажа 34 ( двоипособан стан ) нето површине П= 56,56 м2, лођа нето површине П= 2,34м²,
 -  етажа 35 ( једноипособан стан ) нето површине П= 34,87 м2, лођа нето површине П= 2,40м²,
 -  етажа 36 ( гарсоњера ) нето површине П= 29,35м2, лођа нето површине П= 2,10м²,
 Укупна нето површина етажа IV спрата П=352,12м²,
 Заједничке просторије ( степениште, лифт и комуникације) нето површине П=43,36м  2  .
 Укупна нето површина IV спрата ламеле “Б” је П=395,48м  2  .  

  Пс- Спрат (ламела “А”и ламела “Б”)
 Габарита (79,13х12,97)м²-(2,45х2,05)м²-((40,95х0,93)/2)м²-((2,00+2,04)/2)х2,05)м²-((12,05х1,62)/
2)м² укупне бруто површине изграђеног спрата П=988,32м²,   нето површине П=800,38м2  од
тога:
     ламела “А”:
 -  етажа 36 ( једнособан стан ) нето површине П= 27,85м2 , балкон површине П= 1,76м²,
 -  етажа 37 ( четворособан стан ) нето површине П= 104,26м2, лођа нето површине П= 16,91м²
     и  лођа нето површине П= 2,47м²
 -  етажа 38 ( једноипособан стан ) нето површине П= 38,40м2, лођа нето површине П= 1,57м² ,
 -  етажа 39 ( једноипособан стан ) нето површине П= 34,07м2, 
 -  етажа 40 ( једноипособан стан ) нето површине П= 38,30 м2,  лођа нето површине П= 1,60м²
 -  етажа 41 ( двоипособан стан ) нето површине П= 54,29 м2 ,лођа нето површине П= 2,39м²,
 -  етажа 42 ( једноипособан стан ) нето површине П= 36,0 м2, лођа нето површине П= 2,90м²,
-  етажа 43 ( гарсоњера ) нето површине П= 27,45 м2, балкон површине П= 1,69м²,
Укупна нето површина етажа Пс спрата П=360,62м²,
Заједничке просторије ( степениште, лифт и комуникације) нето површине П=42,98м  2  .
Укупна нето површина Пс спрата ламеле “А” је П=403,60м  2  .  



    ламела “Б”:
 -  етажа 37 ( једнособан стан ) нето површине П= 29,31м2 , балкон површине П= 2,24м²,
 -  етажа 38 ( једноипособан стан ) нето површине П= 37,62м2, лођа нето површине П= 2,90м²,
 -  етажа 39 ( двоипособан стан ) нето површине П= 54,48м2, лођа нето површине П= 2,29м²,
 -  етажа 40 ( једноипособан стан ) нето површине П= 38,41м2, лођа нето површине П= 1,53м²,
 -  етажа 41 ( једноипособан стан ) нето површине П= 33,89 м2,
 -  етажа 42 ( једноипособан стан ) нето површине П= 38,49 м2, лођа нето површине П= 1,66м²,
 -  етажа 43 ( двоипособан стан ) нето површине П= 56,67 м2, лођа нето површине П= 2,34м²,
 -  етажа 44 ( једноипособан стан ) нето површине П= 35,13 м2, лођа нето површине П= 2,40м²,
 -  етажа 45 ( једнособан стан ) нето површине П= 29,41м2, лођа нето површине П= 2,10м²,
 Укупна нето површина етажа Пс спрата П=353,41м²,
 Заједничке просторије ( степениште, лифт и комуникације) нето површине П=43,37м  2  .
 Укупна нето површина Пс спрата ламеле “Б” је П=396,78м  2  .  
    
 Укупна нето површина стамбено- пословног објекта  (П+4+Пс),  П=4803,85м². 

Објекат је прикључен на јавну водоводну и канализациону мрежу и на дистрибутивни
систем електричне мреже. 

Гарантни рок у трајању од 5(пет) година за предметни објекат рачуна се од дана пријема
овог решења.

На основу коначног обрачуна доприноса, инвеститор нема обавезу плаћања доприноса
за уређивање грађевинског земљишта.

Образложење 

“HOME  INTERPOINT”  д.о.о.  ПИБ107368005  из  Новог  Сада,  ул.Булевар
Ослобођења бр.92, путем пуномоћника Николе Лазића из Беочина, ул. Стамбени блок Краља
Петра I  бр.  003Б/2,  поднео је   захтев број   ROP-ZRE-16642-IUP-21/2019, заводни број  351-
12/2019-26-IV-05-02  од  21.2.2019.  године,  надлежном  Одељењу  за  урбанизам,  Одсеку  за
спровођење  обједињене  процедуре  Града  Зрењанина,  за  издавање  употребне  дозволе  за
стамбено-пословни објекат, ближе описан у диспозитиву овог решења. 

Уз захтев је приложено:
Пројекти за извођење:
- 0-главна свеска пројекта за извођење  бр.ГЛС ПГД-2232 од 9.2018.године израђен од стране
“NSRE POINT”d.o.o.Нови Сад, ул.Булевар Ослобођења бр.92, а главни пројектант је Милош
Меденица дипл.инг.арх. лиценца бр.300 К483 11;
- ПЗИ:1-Пројекат архитектуре бр.ПЗИ 2232-A01-MП.00-001  од  1.2017.године израђен од
стране  “NSRE POINT”d.o.o.Нови Сад, ул.Булевар Ослобођења бр.92, а одговорни пројектант је
Милош Меденица дипл.инг.арх. лиценца бр.300 К483 11;
- ПЗИ:2-Пројекат конструкције бр.ПЗИ 2232-K01-MП.00-001  од 1.2017.године израђен од
стране  “NSRE POINT”d.o.o.Нови Сад, ул.Булевар Ослобођења бр.92, а одговорни пројектант је
Зденко Тинтор дипл.инг.грађ. лиценца бр.311 Ј140 10;
-ПЗИ:3-Пројекат  хидротехничких  инсталација  бр.ПЗИ  2232-В01-МП.00-001  од
1.2017.године, израђен од стране  “NSRE POINT”d.o.o.Нови Сад, ул.Булевар Ослобођења бр.92,
а одговорни пројектант је Никола Лазић дипл.инг.арх. лиценца бр.300 О415 15;
-  ПЗИ:  4-Пројекат  електроинсталација   бр.PZI  166-4/2016  од  9.2018.године,  израђен  од
стране  “ELING  PLAN”d.o.o.Сремска  Каменица,  ул.Војводе  Путника  бр.79,  а  одговорни
пројектант је Саша Радојичић дипл.инг.ел. лиценца бр.350 Н001 09;
-  ПЗИ: 5-Пројекат телекомуникационих и  сигналних инсталација бр.PZI  166-5/2016  од
9.2018.године, израђен од стране “ELING PLAN”d.o.o.Сремска Каменица, ул.Војводе Путника
бр.79, а одговорни пројектант је Саша Радојичић дипл.инг.ел. лиценца бр.350 Н001 09;
- ПЗИ:6-Пројекат машинских инсталација- машински пројекат грејања  број P-05/17  од
6.2017год.  израђен  од  стране  бироа  за  пројектовање  и  инжењеринг  “ТОПЛОТНА



ТЕХНИКА”Зоран  Здравковић  пр.  Нови  Сад,  ул.Др.  Ивана  Рибара  бр.15/29,  а  одговорни
пројектант је Зоран Здравковић дипл.инг.маш. лиценца бр.330 В639 05;
- ПЗИ:6.2 Путнички лифт на електрични погон - ламела А, бр.04-01/18 од 4.2018.године,
израђен од стране предузећа “VEGA”d.o.o.Нови Сад, ул.Бранка Ћопића бр.219, а одговорни
пројектанти  су  Никола  Танасић  дипл.инг.маш.  лиценца  бр.333  В819  05  и  Драгољуб  Тица
дипл.инж.ел.лицен.бр.350 4694 03;
- ПЗИ: 6.2 Путнички лифт на електрични погон - ламела Б, бр. 04-02/18 од 4.2018.године,
израђен од стране предузећа “VEGA”d.o.o.Нови Сад, ул.Бранка Ћопића бр.219, а одговорни
пројектанти  су  Никола  Танасић  дипл.инг.маш.  лиценца  бр.333  В819  05  и  Драгољуб  Тица
дипл.инж.ел.лицен.бр.350 4694 03;
-  Енергетски  пасош-  објекат  стамбено  пословни број  EP-252/18  од  11.2018  год.  који  је
израдио  “РК  ТЕХНИКА  ПРОЈЕКТ”  Д.О.О,  Булевар  Деспота  Стефана  бр.4,  Нови  Сад,  а
одговорни инжењер за енергетску ефикасност је Илија Тркуља дипл.маш.инж. лиценца бр.381
1656 17;
- Пуномоћ дата Николи Лазићу из Беочина од “HOME INTERPOINT” д.о.о. из Новог Сада,
дана 11.06.2018 год.; 
- Прилог 7.-изјаве инвеститора, вршиоца стручног надзора и одговорног извођача радова, да је
изведено стање једнако пројектованом од 2.2019 године, 
- Доказ о уплати републичке административне таксе за захтев у износу од 310,00 динара и
за решење у износу од 18.220,00 динара, наплаћене на основу тарифног броја 1. и 170. Закона о
административним таксама (˝Сл.гласник РС˝, бр. 43/03, 51/03,53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06,
47/07,  54/08,  5/09,  54/09,  35/10,  50/11,7  0/11-усклађени  дин.изн.,  55/12-усклађени  дин.изн.,
93/12, 47/13, 65/13- др.закон, 57/14 - усклађени дин. износ, 45/15-усклађени дин. износ, 83/15,
112/15 и 50/16-усклађени дин.изн, 61/17-усклађени дин. изн.113/17, 3/18 исп., 50/18-усклађени
дин.изн. и 95/18 ); 
- Доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције обједињене процедуре (ЦЕОП) за
издавање употребне дозволе за објекте категорије ''В'' у износу од 2.000,00 динара на основу
члана 27а. Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за
привредне регистре (˝Сл.гласник РС˝, бр.119/03, 138/14, 45/2015, 106/15, 32/16, 60/16 и 75/18);
-Решење Републичког геодетског завода, службе за катастар непокретности Зрењанин,број:952-
02-2-15/2018 од 11.06.2018 године, којим се дозвољава спајање катастарских парцела;
-  Извештај  комисије  за  технички  преглед  објекта бр.TP-02-01/19  од  20.2.2019.  године,
израђен  од  стране агенције  за  пројектовање  и  техничко  саветовање  “  TECHNO  NEMING”
Немања  Жигић  пр,  Нови  Сад,  ул.  Привредникова  бр.8а,  којим  се  потврђује  да  је  објекат
подобан за употребу са предлогом за издавање употребне дозволе;
- Одлука о именовању Комисије за вршење техничког прегледа објекта број O-01-03/19 од дана

15.01.2019.године;
- Елаборат етажне деобе ламеле “А“ са основама, израђен од стране бироа за геодетске и
пословно -техничке услуге “ГЕОБАНАТ” Пандуров Јадранка пр, Зрењанин,оверено од стране
Пандуров Јадранке струковни инж.геодез. геодетска лиценца првог реда бр.01 0416 16;
- Елаборат етажне деобе ламеле “Б“ са основама, израђен од стране бироа за геодетске и
пословно -техничке услуге “ГЕОБАНАТ” Пандуров Јадранка пр, Зрењанин,оверено од стране
Пандуров Јадранке струковни инж.геодез. геодетска лиценца првог реда бр.01 0416 16;
- Елаборат геодетских радова за подземне инсталације од 30.10.2018 год.и геодетски снимак
за технички пријем на овереној геодетској подлози, израђен од стране бироа за геодетске и
пословно-техничке услуге “ГЕОБАНАТ” Пандуров Јадранка пр, Зрењанин,оверено од стране
Пандуров Јадранке струковни инж.геодез. геодетска лиценца првог реда бр.01 0416 16, предат
РГЗ-у Зрењанину под бројем 956-01-1564/2018;
- Елаборат геодетских радова за изведени објекат, од 30.10.2018 год.и геодетски снимак за
технички  пријем  на  овереној  геодетској  подлози, израђен  од  стране  бироа  за  геодетске  и
пословно-техничке услуге “ГЕОБАНАТ” Пандуров Јадранка пр, Зрењанин,оверено од стране
Пандуров Јадранке струковни инж.геодез. геодетска лиценца првог реда бр.01 0416 16, предат
РГЗ-у Зрењанину под бројем : 952-02-7-116-7646/2018;



- Геодетских снимак прикључка прилазног пута, снимљено дана 30.10.2018 год.и геодетски
снимак  за  технички  пријем  на  овереној  геодетској  подлози, израђен  од  стране  бироа  за
геодетске и пословно-техничке услуге “ГЕОБАНАТ” Пандуров Јадранка пр, Зрењанин,оверено
од стране Пандуров Јадранке струковни инж.геодез. геодетска лиценца првог реда бр.01 0416
16,  предат РГЗ-у Зрењанину под бројем 952-02-7-116-6397/2018 ( приложено дана 28.2.2019
године);
- Фотографија изведеног прикључка прилазног пута ( приложено дана 28.2.2019 године);
- Геодетских снимак објекта са инсталацијама и прикључком,  снимљено дана  30.10.2018
год.и геодетски снимак за технички пријем на овереној геодетској подлози, израђен од стране
бироа  за  геодетске  и  пословно-техничке  услуге  “ГЕОБАНАТ”  Пандуров  Јадранка  пр,
Зрењанин,оверено  од  стране  Пандуров  Јадранке струковни  инж.геодез.  геодетска  лиценца
првог реда бр.01 0416 1 ( приложено дана 28.2.2019 године);

Издато је  решење о  грађевинској  дозволи број  ROP-ZRE-32168-CPI-4/2018   заводни
број 353-1/2018-134-IV-05-02 од 27.12.2018 године и пријава радова број ROP-ZRE-32168-WA-
5/2019,  заводни  број  351-12/2019-11-IV-05-02  од  22.2.2019.године  од  стране  РС,  АПВ,  град
Зрењанин, градска управа, Одељење за урбанизам, Одсек за спровођење обједињене процедуре
за изградњу саобраћајног прикључка прилазног пута на јавни пут,  прилазног пута,  паркинг
места уз улицу Др. Тихомира Остојића под углом од 600 – 13 паркинг места и паркинг места уз
новопројектовани  прилазни  пут  –  89  паркинг  места  на  кат.  парцели  број  4737/1, бруто
површине П=1953,27м2, у Зрењанину, ул.Др Тихомира Остојића бр.36,  на кат. парцелама број
9603/1 и 4737/1 к.о.Зрењанин I.

Издата потврда о пријави темеља број  ROP-ZRE-16642-CCF-7-INS-3/2017  и заводног
броја 354-2-4/17-IV-06-03 од 3.5.2017. године и потврда за завршетак објекта у конструктивном
смислу број:ROP-ZRE-16642-COFS-9-INS-1/2018  и  заводног  броја  354-3/18-1-IV-06-03  од
6.2.2018. године, од стране РС, АПВ, град Зрењанин, градска управа,  Одељење инспекције,
Одсек грађевинске инспекције и обавештење да је објекат прикључен на електродистрибутивни
систем  број  8Б.1.1.0.-Д-07.13-379219-18  од  25.12.2018  године  од  стране  Огранак
"Електродистрибуција Зрењанин " из Зрењанина, Панчевачка бр.46.

У поступку на основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи и члана 43. Правилника
о поступку спровођењу обједињене процедуре електронским путем ( ''Сл. гласник РС'',  број
113/15,  96/2016  и  120/2017,  у  даљем  тексту  Правилник)  овај  орган  је  вршио  проверу
испуњености формалних услова па је утврдио да су исти испуњени. 

Увидом у Решење број: 952-02-2-15/2018 од 11.06.2018 године, Републичког геодетског
завода, Службе за катастар непокретности Зрењанин и препис листа непокретности број 24007
к.о.  Зрењанин  I  од  20.6.2018.  године,  издато  од  Републичког  геодетског  завода,  Службе  за
катастар непокретности Зрењанин, констатује се да је извршено спајање катастарских парцела
број 6049/5 и 6050 к.о.Зрењанин I.

По  службеној  дужности  у  складу  са  чланом  97.  Закона  и  чланом  15.  Одлуке  о
утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта на територији града Зрењанина
(“Сл.  Града  Зрењанина”,  бр.8/2015,  14/2015,  19/2016,  31/2016,  14/17,  7/18  и  29/18),  дана
28.2.2019  године утврђено  је  да  инвеститор  нема  обавезу  плаћања  разлике  доприноса  за
уређивање грађевинског земљишта.

Како  је  инвеститор  уз  захтев  за  издавање  употребне  дозволе  поднео  сву  потребну
документацију  из  члана  158.  став  3.  Закона  и  члана  42.  став  2.  Правилника,  и  на  основу
приложене  и  прибављене  документације  утврђено  да  су  испуњени  услови  за  издавање
употребне дозволе, на основу члана 158. став 2. Закона решено је као у диспозитиву.



 У складу са чланом 46. став 2. Правилника подаци о објекту и о прикључцима објекта
на инфраструктуру су унети у складу са елаборатом геодетског снимања објекта и елаборатом
геодетских радова за подземне инсталације приложеним уз захтев. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском Секретаријату за енергетику,

грађевинарство и саобраћај,  Нови Сад у року од 8 дана од дана достављања овог решења.
Жалба  се  подноси  путем  овог  органа  кроз  Централни  информациони  систем  Агенције  за
привредне регистре (ЦИС). 

Жалба се таксира са 470,00 динара Републичке административне таксе. 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1.  “HOME INTERPOINT” д.о.о. из Новог Сада, ул.Б.Ослобођења бр.92, путем пуномоћника   
     Николе Лазића из Беочина, ул. Стамбени блок Краља Петра I бр. 003Б/2;
2.  Огранак "Електродистрибуција Зрењанин " из Зрењанина, Панчевачка бр.46,
3.  ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин, ул. Петефијева 3, 
4.  Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације у Зрењанину, Одсека за
     превентивну заштиту, ул.Београдска бр.13а 
5.  Одсек за заштиту и унапређивање животне средине из Зрењанина, ул.Трг слободе бр.10, 
6.  „ЈП ЗА УРБАНИЗАМ’’, Зрењанин, Раде Кончара бб,
7.  ЈКП ‘’ГРАДСКА ТОПЛАНА’’ Зрењанин, ул.Панчевачка бр.55,
8.  ЈВП ”ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”,  ул.Булевар Михајла Пупина бр.25, Нови Сад
9.  Грађевинској инспекцији,
10. РГЗ Служба за катастар непокретности Зрењанин по правоснажности, 
11. А р х и в и.
  
 Обрадила:
 Ивана Дринић

             ШЕФ ОДСЕКА                                
        Анкица Војновић


	Р Е Ш Е Њ Е

		2019-02-28T16:42:35+0100
	АНКИЦА ВОЈНОВИЋ 1512961855068-1512961855068




