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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 Привредног друштва “Млин Ковачевић”, ДОО са седиштем у Липолисту, Ул.
књаза Милоша бр. 10, матични број 20294728, чији је пуномоћник дипл. грађ. инж.
Миловановић Ђорђе из Шапца, Ул. патријарха Павла бр. 10/4, за издавање употребне
дозволе за изграђене објекте (колска вага, вагарска кућица, пријемни кош са
надстрешницом, постоље аспиратера, елеваторски шахт са стубом и силоси, капацитета 2 х
900t) на кат. парцели бр. 207/1 КО Штитар, у Штитару, Ул. Баће Трифуновића бр. 1, доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-17468-IUP-12/2022 за издавање употребне дозволе за
изграђене објекте (колска вага, вагарска кућица, пријемни кош са надстрешницом, постоље
аспиратера, елеваторски шахт са стубом и силоси, капацитета 2 х 900t) на кат. парцели бр.
207/1 КО Штитар, у Штитару, Ул. Баће Трифуновића бр. 1, који је поднет овом органу
13.9.2022. године од стране “Млин Ковачевић”, ДОО Липолист, преко пуномоћника дипл.
грађ. инж. Миловановић Ђорђа из Шапца, Ул. патријарха Павла бр. 10/4.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Привредно друштво “Млин Ковачевић”, ДОО са седиштем у Липолисту, Ул. књаза
Милоша бр. 10, поднело је овом органу 13.9.2022. године захтев за издавање употребне



дозволе за изграђене објекте (колска вага, вагарска кућица, пријемни кош са
надстрешницом, постоље аспиратера, елеваторски шахт са стубом и силоси, капацитета 2 х
900t) на кат. парцели бр. 207/1 КО Штитар, у Штитару, Ул. Баће Трифуновића бр. 1. Захтев је
поднет електронским путем, кроз централни информациони систем Агенције за привредне
регистре, преко пуномоћника дипл. грађ. инж. Миловановић Ђорђа из Шапца, Ул.
патријарха Павла бр. 10/4, који поседује лиценце бр. 311 Д657 06, 381 0570 13 и 411 А368 06
ИКС.

Уз захтев је приложена следећа документација:

-пуномоћје, у pdf формату електронски потписано;

-пројекат за извођење (0-главна свеска, 1-пројекат архитектуре, 2/1-пројекат конструкције, 4-
пројекат електроенергетских инсталација, 7-пројекат технологије) који је урађен од стране
Ђорђа Живковића пр, Агенција за пројектовање, консалтинг и трговину „Агроинжењеринг“,
Нови Сад и пројекат за извођење (3-пројекат хидротехничких инсталација) који је урађен од
стране Марија Окука предузетник Инжењерске делатности и техничко саветовање “Мон
архипројект” Нови Сад, главни пројектант је дипл. инж. пољ. Живковић Ђорђе, бр. лиценце
377 Е141 06 ИКС, са главним пројектом заштите од пожара који је урађен од стране
Института за безбедност и хуманизацију рада, ДОО Нови Сад, у pdf формату електронски
потписано и у dwg формату;

-изјаве законског заступника инвеститора Ковачевић Срђана, генералног извођача радова
Грађевинске радње “COPING”, Саша Илић предузетник Пећинци, одговорног извођача
радова инж. арх. Стајковић Стевана, бр. лиценце 800 1834 14 ИКС, дате на основу 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 једнако пројектованом за архитектуру, контрукцију и хидротехничке инсталације, у
pdf формату електронски потписано;

-изјаве законског заступника инвеститора Ковачевић Срђана, генералног извођача радова
Грађевинске радње “COPING”, Саша Илић предузетник Пећинци и стручног надзора дипл.
инж. арх. Саватић Александре, бр. лиценце 300 0486 03 ИКС, дате на основу 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 једнако пројектованом за архитектуру и хидротехничке инсталације, у pdf формату
електронски потписано;

-изјаве законског заступника инвеститора Ковачевић Срђана, генералног извођача радова
Грађевинске радње “COPING”, Саша Илић предузетник Пећинци и стручног надзора дипл.
грађ. инж. Божић Радомира, бр. лиценце 311 Ф117 07 ИКС, дате на основу 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 једнако пројектованом за конструкцију, у pdf формату електронски потписано;

-изјаве законског заступника инвеститора Ковачевић Срђана, генералног извођача радова
Грађевинске радње “COPING”, Саша Илић предузетник Пећинци, одговорног извођача
радова дипл. инж. ел. Поповић Владисава, бр. лиценце 450 2548 03 ИКС, дате на основу
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 једнако пројектованом за електроенергетске инсталације, у pdf формату
електронски потписано;



-изјаве законског заступника инвеститора Ковачевић Срђана, генералног извођача радова
Грађевинске радње “COPING”, Саша Илић предузетник Пећинци и стручног надзора дипл.
инж. ел. Бијеловић Зорана, бр. лиценце 350 Л959 13 ИКС, дате на основу 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 једнако пројектованом за електроенергетске инсталације, у pdf формату електронски
потписано;

-изјаве законског заступника инвеститора Ковачевић Срђана, генералног извођача радова
Грађевинске радње “COPING”, Саша Илић предузетник Пећинци, одговорног извођача
радова дипл. маш. инж. Манојловић Станка, бр. лиценце 434 Г261 11 ИКС, дате на основу
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 једнако пројектованом за технологију, у pdf формату електронски потписано;

-изјаве законског заступника инвеститора Ковачевић Срђана, генералног извођача радова
Грађевинске радње “COPING”, Саша Илић предузетник Пећинци и стручног надзора дипл.
инж. пољ. Живковић Ђорђа, бр. лиценце 377 Е141 06 ИКС, дате на основу 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 једнако пројектованом за технологију, у pdf формату електронски потписано;

-решење РГЗ-СКН Шабац бр. 951-5-001-15753/2021 од 1.12.2021. године о утврђеном
кућном броју, у pdf формату електронски потписано;

-уговор о поверавању послова за технички преглед објекта закључен између инвеститора, са
једне стране и Института за безбедност и превентивни инжењеринг ДОО Нови Сад, у pdf
формату електронски потписано;

-одлука Института за безбедност и превентивни инжењеринг ДОО Нови Сад о именовању
комисије за технички преглед у саставу: председник комисије и члан комисије за
електроенергетске инсталације и спроведеност мера заштите од пожара дипл. инж. ел.
Лазаревић Чедомир, бр. лиценце 350 2165 03 ИКС и бр. 09-152-1479/16 МУП и чланови
комисије: дипл. инж. арх. Павловић Ненад, бр. лиценце 300 8415 04 ИКС (за архитектуру и
хидротехничке инсталације), дипл. грађ. инж. Миловановић Ђорђе, бр. лиценце 311 Д567 06
ИКС (за конструкцију) и дипл. маш. инж. Цвијо Шмања, бр. лиценце 333 3114 03 ИКС (за
технологију), у pdf формату електронски потписано;

-записник Комисије за технички преглед са предлогом да се изда употребна дозвола и са
пратећом документацијом, у pdf формату електронски потписано;

-потврда Електродистрибуције Шабац о прикључењу, у pdf формату електронски потписано;

-потврда ЈКП “Водовод Шабац”, Шабац о прикључењу, у pdf формату електронски
потписано;

-катастарско-топографски план, елаборат геодетских радова за објекат и за подземне
инсталације који су урађени од стране Приватне канцеларије за геодетске послове Приватни
геометар Љубиша Узановић, Шабац, у pdf формату електронски потписано и у dwg формату;

-докази о извршеној уплати републичке административне таксе на захтев у износу од 330
динара и за издавање употребне дозволе износу од по 1940 динара за 4 објекта “А”
категорије, 9.710 динара за објекат “Б” категорије и 19.420 динара за објекат “В” категорије
и накнаде за ЦЕОП у износу од 2.000 динара, у pdf формату електронски потписано.



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 14.9.2022. године обратио
Републичком геодетском заводу Служби за катастра непокретности Шабац ради његовог
прегледа. Од РГЗ СКН Шабац је 22.9.2022. године прибављен записник о прегледу
геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности бр. 952-04-001-19208/2022
од 22.9.2022. године у којем је утврђено да је елаборат геодетских радова урађен je у складу
са прописима. За време док траје преглед елабората не теку рокови за издавање употребне
дозволе, у складу са чл. 158. ст. 19. Закона о планирању и изградњи.

Увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је следеће:

-Потребно је у записнику комисије за технички преглед повезати ознаке за предметне
објекте из пројекта за извођење (где су објекти означени бројевима од 1 до 6), из геодетског
снимка (где су објекти означени бројевима од 1 до 7) и из елабората геодетских радова (где
су објекти означени бројевима од 9 до 15). У геодетском снимку и у елаборату геодетских
радова објекти силоса су означени као два засебна објекта, док је према пројекту за
извођење реч о једном објекту на једном, заједничком темељу.

-Постоји неусаглашеност површина под објектом и бруто површина појединих објеката, а
самим тим и укупних бруто површина свих објеката, које су дате у главној свесци пројекта
са извођење, у записнику комисије за технички преглед и у елаборату геодетских радова.
(Нпр. површина под објектом и бруто површина колске ваге по пројекту за извођење је 63m²,
док је према записнику комисије за технички преглед и елаборату геодетских радова та
површина 62m²; површина под објектом и бруто површина пријемног коша са
надстрешницом по пројекту за извођење је 274m², док је према записнику комисије за
технички преглед и елаборату геодетских радова та површина 277m²; површина под
објектом и бруто површина елеваторског шахта са стубом по пројекту за извођење је 19m²,
док је према записнику комисије за технички преглед и елаборату геодетских радова та
површина 18m²; површина под објектом и бруто површина силоса по пројекту за извођење
(један објекат број 6) је 156m², док је према записнику комисије за технички преглед и
елаборату геодетских радова реч о два објекта, сваки површине по 78m²; укупна бруто
површина објеката по пројекту за извођење је 557m², док је према записнику комисије за
технички преглед та површина 549m²).

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                                                                                    РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
дипл. прав. Јелена Ђокић                                    дипл. простор. план. Јасмина Стевановић
 
Доставити:
-пуномоћнику,
-архиви.


