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Ш а б а ц
Градска управа града Шапца - Одељење за урбанизам, Одсек за обједињену процедуру
на основу чл. 8ђ ст. 3. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09,
64/10, 24/11, 121/12, 98/13,132/14, 145/14) и чл. 45. ст. 1 Правилника о поступку спровођењу
обједињене процедуре електронским путем (“Сл. гласник РС” бр. 113/15 и 96/16) у поступку
издавања употребне дозволе за пословни комплекс фаза II – четири силоса на кат. парц. бр.
1315 К.О. Слепчевић,
покренутом по усаглашеном захтеву СЗР Производња млинских
производа предузетника Брајић Алексе, поднетом преко пуномоћника Савић Милосаве из
Шапца, доноси:
РЕШЕЊЕ
ИЗДАЈЕ СЕ УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА за пословни комплекс фаза II – четири силоса
на кат. парц. бр. 1315 К.О. Слепчевић, основе једне ћелије силоса 90,00m2, основе четири
ћелије силоса 360,00m2, у Слепчевићу потес Адице, инвеститора СЗР Производња млинских
производа предузетника Брајић Алексе.
Површина кат. парц. бр. 1315 К.О. Слепчевић је 0.88.71ha.
Гарантни рок 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 (“Сл. гласник РС” бр. 27/15) за објекте из претходног
става је две године.
Образложење
СЗР Производња млинских производа предузетника Брајић Алексе, са седиштем у
Слепчевићу ул. краља Петра првог бр. 4, преко пуномоћника Савић Милосаве из Шапца,
поднела је дана 05.07.2017. године, усаглашен захтев за издавање употребне дозволе за
објекат ближе описан у диспозитиву. Овај захтев поднет је након што је претходни захтев
одбачен због формалних недостататка. Уз захтеве поднете преко централног информационог
система Агенције за привредне регистре приложени су елаборат геодетских радова за објекат
у dwg формату и следећи прилози у pdf формату:
-пуномоћје за заступање оверено у Основном суду Шабац под бројем 8044/2015 дана
20.05.2015. године;
-елаборати геодетских радова за објекат и подземне инсталације које је урадило ГПС
“Геолегал” д.о.о. Шабац;
-записник о извршеном техничком прегледу бр. 041-056/ША од 29.06.2017. године,
урађен од Института за безбедност и превентиони инжењеринг д.о.о. Нови Сад;
-одлука о именовању комисије за технички преглед;
-уговор о вршењу техничког прегледа закључен између инвеститора и Института за
безбедност и превентиони инжењеринг д.о.о. Нови Сад;

-стручни налаз о извршеном прегледу и провери исправности електро и громобранске
инсталације бр. 01-734/ША од 29.06.2017. годионе;
-изјава инвеститора, стручног надзора и извођача радова да приликом извођења радова
није дошло до одступања од пројекта за извођење објекта, те да је изведено стање једнако
пројектованом;
-пројекат за извођење урађен од Радње за пројектовање и извођење “Ласер”
-докази о уплати административних такси за ијаву о завршетку израде темеља, пријаву
завршетка објекта у конструктивном смислу, за захтев и издавање употребне дозволе у
износима од 300,00 динара и 9.582,00 динара, накнаде за ЦЕОП у износу од 1.000,00 динара и
накнаде по Правилнику о накнадама у износу од 330,00 динара.
Разматрајући поднети, усаглашени захтев утврђено је да је поднет у прописаном року.
Испуњени су формални услови за поступање по захтеву из чл. 43 Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем. Уз захтев је приложена документација
прописана чл. 158 Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 98/13,132/14, 145/14), чл. 42 Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем. Утврђено је да је објекат подобан за употребу у смислу чл. 36
ст. 4 Закона о заштити од пожара (“Сл. гласник РС” бр. 11709 и 20/15). Применом наведених
одредби, одлучено је као у диспозитиву решења.
Такса за захтев наплаћена je у износу од 300,00 динара, по тарифном броју 1 Закона о
републичким 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, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 57/14 и
45/15).
Такса за издавање употребне дозволе од 0,2% вредности предрачунских радова на
објекту, наплаћена je у износу од 9.582,00 динара,
по тарифном броју 170 Закона о
републичким 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, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 57/14 и
45/15).
Накнада по Правилнику о накнадама наплаћена је у износу од 330,00 динара по
тарифном броју 29. Правилника о накнадама које представљају приход остварен делатношћу
Градске управе града Шапца (“Сл. лист општине Шабац” бр. 18/07, 22/07 и “Сл. лист града
Шапца” бр. 18/08, 12/09).
Наплаћена накнада по Одлуци о накнадама за послове регистрације и друге услуге које
пружа Агенција за привредне регистре ("Сл. гласник РС" бр. 119/13, 138/14, 45/15 и 106/15) у
износу од 1.000,00 динара.
Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре - Колубарски округ Ваљево, у року од 8 дана од дана пријема обавештења,
таксирана са 460,00 динара административне таксе, по тарифном броју 6 Закона о
републичким 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, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 57/14 и
45/15 и 61/17), на жиро рачун бр. 840-742221843-57, позив на број 97 92-099.

Обрадила
дипл. правник Биљана Вудраг

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
дипл.инж.геодез. Миљан Угринић

Доставити:
-пуномоћнику подносиоца захтева,
-грађевинској инспекцији,
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