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0.3. ODLUKA O ODREĐIVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Na osnovu člana 128a. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr.,
64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 -
odluka  US,  132/2014,  145/2014,  83/2018,  31/2019,  37/2019  -  dr.  zakon  i  9/2020)  i  odredbi
Pravilnika  o  sadržini,  načinu  i  postupku  izrade  i  način  vršenja  kontrole  tehničke  dokumentacije
prema klasi i nameni objekata kao:

G L A V N I   P R O J E K T A N T

za izradu Idejnog rešenja za dogradnju  novog objekta  SILOSA  ZA  ŽITARICE Q=8x4140 m³  na 
K.P. 13101/6  K.O. ČURUG određuje se:

 

DUŠKO MILANOVIĆ, dipl. građ. ing. ..................................................................310 4014 03

Investitor:  „MISTRAL-KOMERC“ DOO Noovosadska bb, 21235 TEMERIN

Odgovorno lice / zastupnik: Jasminko Ristović, direktor

Pečat:            Potpis:

Mesto i datum:                          Temerin, VI 2020.
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0.4.  IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA  

Glavni projektant Idejnog rešenja za dogradnju objekta  SILOSA  ZA  ŽITARICE Q=8x4140 m³ na k.p. 
13101/6  K.O. Čurug

DUŠKO MILANOVIĆ, dipl. građ. ing. 

I Z J A V LJ U J E M

da su delovi Idejnog rešenja međusobno usaglašeni, da podaci u glavnoj svesci odgovaraju sadržini
projekta 

0 GLAVNA SVESKA br.  628-1/20

2/1 PROJEKAT KONSTRUKCIJE br.  628-1/20

elaborat GEOMEHANIČKI ELABORAT EG-3366

Glavni projektant :                 DUŠKO MILANOVIĆ, dipl. građ. ing. 
Broj licence: 310 4014 03
Potpis:

Broj tehničke dokumentacije: 628-1/20 IDR
Mesto i datum: Novi Sad, VI  2020.
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0.5.  SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

0 GLAVNA SVESKA br. 628-1/20 IDR

2/1 PROJEKAT KONSTRUKCIJE br.  628-1/20

elaborat GEOMEHANIČKI ELABORAT EG-3366
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0.6.  PODACI O PROJEKTANTIMA

0. GLAVNA SVESKA: 

Projektant: "COING“ DOO ZA PROJEKTOVANJE, KONSALTING, 
INŽENJERING I TRGOVINU 
Danila Kiša 3v, Novi Sad

Glavni projektant : Duško Milanović, dipl. građ. ing.
Broj licence: 310 4014 03
Potpis:

2/1. PROJEKAT  KONSTRUKCIJE: 

Projektant: "COING“ DOO ZA PROJEKTOVANJE, KONSALTING, 
INŽENJERING I TRGOVINU 
Danila Kiša 3v, Novi Sad

Odgovorni projektant : Ivana Stanišić, dipl. građ. ing.
Broj licence: 310 J055 10
Potpis:

                                    
ELABORAT O GEOTEHNIČKIM USLOVIMA IZGRADNJE
GEOMEHANIČKI ELEBORAT EG-3366

Izrađivač:                        AD „Zavod za geotehniku“ ,Subotica, Sentandrejski put 86
Ovlašćeno lice:              Ljubomirka Čik, dipl. građ. inž
Broj ovlašćenja:             IKS 316 K870 11

Pečat i potpis:
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0.7.  OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI

tip objekta: Slobodno – stojeći objekat

klasifikacija pojedinih delova 
objekta:

učešće u ukupnoj 
površini objekta 
(%):

klasifikaciona oznaka:

kategorija objekta:  B    
99% 127131 – Silosi za potrebe poljoprivredne proizvodnje 

kategorija objekta: G   
<1% 222410 - lokalni električni vodovi

naziv prostornog odnosno 
urbanističkog plana: Prostorni plan opštine Žabalj (Sl. list opštine Žabalj br. 6/2011)
mesto: Čurug, opština Žabalj
broj katastarske parcele/spisak 
katastarskih parcela i katastarska
opština:

kp. 13101/6  Jaroš  K.O. Čurug

broj katastarske parcele/ spisak 
katastarskih parcela i katastarska
opština preko kojih prelaze 
priključci za infrastrukturu:

kp.  13101/6  K.O. Čurug

broj katastarske parcele/ spisak 
katastarskih parcela i katastarska
opština na kojoj se nalazi 
priključak na javnu 
saobraćajnicu:

kp. 15199 KO Čurug priključak na asfaltni nekategorisani put

PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU:

Elektroenergetska distributivna mreža
Ukupan kapacitet Kompleks  postojećih  objekata  je  već  priključen  na  distributivni

sistem  električne  energije  preko  posotjeće  montažne  betonske
transformatorske  stanice  (MBTS)  "Mistral",  koja  je  se  nalazi  na
parceli investitora. 
Posotjeća odobrena snaga kupcu iznosi 580 kW.
Procenjena  maksimalna  jednovremena  snaga  na  kompleksu
nakon dogradnje novih 8 ćelija je 480 kW. 

S obzirom da proširenjem kapaciteta silosa za novih 8 ćelija koje
su predmet ovog projekta, ukupna jednovremena snaga na nivou
priključka ostaje u okviru trenutno odobrene, predviđa se da se
električne instalacije predmetnog objekta napoje iz postojeće TS-
e  pripajanjem instalacija  postojećem kupcu  i  to  bez  povećanja
iznosa ukupne odobrene snage.

Vrsta priključka Trajni
Vrsta mernog uređaja merna grupa (indirektna)
Način grejanja Nije predviđeno grejanje
Potrebni energetski kapaciteti za različite 
namene (razvrstano po ulazima)

Objekat je jedinstvena funkcionalna jedinica

Potrebni energetski kapaciteti za zajedničku 
potrošnju (razvrstano po ulazima)

Nema zajedničke potrošnje – u pitanju je industrijski, a ne 
stambeni objekat

Podaci o priključcima postojećih objekata na 
parceli/parcelama (ukoliko postoje)

Posotojeća odobrena snaga kupcu ED broja 1170434478 iznosi 
580kW (prema ugovoru br. 18.01.-555412/5-18 01.01.19-
31.12.19)

Netipični potrošači Nema (u pitanju su elektromotorni pogoni snage 0,37kW-5,5kW)
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Potreba za većom pouzdanošću i sigurnosti u
isporuci električne energije

ne

druga infrastruktura

priključak gasovodnu mrežu POSTOJEĆI-NEPROMENJENO.  Objekat  investitora  se  prema
Rešenje o odobrenju za priključenje od JP „Srbija gas“ Novi Sad,
Sektor za distribuciju, OD Novi Sad, PJ „Distribucija Novi Sad“ Br:
06-02-1/18-1208  priključuje  se  na  postojeći  čelični  gasovod  JP
Srbijagas  srednjeg  pritiska  6-16 bar  dimenzija  Ø165,1mm  (6“).
Investitor  je  ishodovao  saglasnost  a.d.  „Srbijagas“-a   za  gasni
priključak na parceli k.p. br 13101/8, k.o. Čurug,  br. 06-021/18-
1434.  Za  potrebe  merenja  utrošene  količine  gasa  i  redukcije
pritiska iz  gasne mreže izgradjena je merno regulaciona stanica
sledećih  karakteristika:  kapacitet:  Q=600  Sm³/h,  Ulazni  pritisak:
pul=6-16 bar, Izlazni pritisak: pizl=300 mbar, tip: dvolinijska. A sve
prema upotrebnoj dozvoli  br.: ROP-ZAL-38171-IUP-9/2019 od
04.12.2019.

priključak kanalizacionu mrežu   NEMA-NEPROMENJENO.  Tehnološki proces ne zahteva korišćenje
vode, tako da i otpadno-tehnoloških voda nema. 

priključak na atmosfersku kanalizacionu 
mrežu

NEMA-NEPROMENJENO. Odvođenje atmosferskih voda je rešeno
u prvoj  fazi  izgradnje prema lokacijskim  uslovima  br.  ROP-ZAL-
21982-LOCA-5/2018 од 23.08.2018 i upotrebnoj dozvoli ROP-ZAL-
21982-IUP-12/2019 od 13.11.2019. Odvođenje atmosferske vode
je olucima i  limenim zaštitnim vertikalama sa ispustom vode u
visini  prizemlja  slobodno  po  terenu  odnodno  saobraćajnici.
Atmosferska voda sa kolovoza se poprečnim i podužnim padom
odvodi delom preko ivičnjaka i rigola do zelene površine i upojnog
kanala.

priključak  na vodovodnu mrežu NEMA-NEPROMENJENO.  Hidranska mreža se napaja iz bunara PP
vode.  Ne  planira  se  proširivanje  mreže,  jer tarsa  pokriva  ceo
kompleks  i  ima  dovoljan  kapacitet  u  skladu  sa  Pravilnikom  o
tehničkim normativima za instalacije hidrantske mreže za gašenje
požara (Sl. glasnik SR, 03/18). 

UPOTREBNA  DOZVOLA ZA KOMPLEKS SILOSA ZA ŽITARICE 
Q=4X4.140M3 SA PRATEĆIM OBJEKTIMA (drumsko-kolska 
vaga 2 kom.; vagarska kuća, P+0; usipni koš sa nadstrešnicom 
i nagibna platforma 2 kom.; aspiraterska kuća 1 sa 
komandnom kabinom, P+1; aspiraterska kuća 2, P+1; 
elevatorska jama i elevatorski stub EZ,E4, E5, E6 i E7, ćelije 
silosa kom. 4; tampon ćelija Q=560m3; sušara; ćelija za brzo 
punjenje Q=76m3; nadstrešnica kod ćelije za brzo punjenje; 
nadstrešnica između usipnih koševa). Opštinska uprava Žabalj
- Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, ozakonjenje i 
saobraćaj

br.: ROP-ZAL-21982-IUP-12/2019
datum: 13.11.2019.

UPOTREBNA DOZVOLA GASNOG PRIKLJUČKA I MRS 
Opštinska uprava Žabalj - Odeljenje za urbanizam, 
građevinarstvo, ozakonjenje i saobraćaj

br.: ROP-ZAL-38171-IUP-9/2019
datum: 04.12.2019.

Ugovor o izgradnji enegetskih objekata, naknadi troškova 
priključenja na gasovodni sistem i ounosu u osnovno sredstvo
JP „Srbijagas“

Broj 06-01/1-5184
datum 25.12.2017.

UPOTREBNA DOZVOLA ZA MBTS „MISTRAL“ Opštinska Broj ROP-ZAL-38324-IUP-7/2018
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uprava Žabalj - Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, 
ozakonjenje i saobraćaj

datum: 03.07.2018.

Ugovor o uspostavljanju prava službenosti između „ED Novi 
Sad“ i „Mistral komerc“-a

Broj 11/2017
datum: 03.07.2018.

Ugovor o potpunom snadbevanju el. energijom i racuni za 
isporuku el energije za 11.2019.

Broj 18-01-662456/2-17
datum: 20.12.2017.

REŠENJE- SAGLASNOST NA STUDIJU O PROCENI UTICAJA NA
ŽIVOTNU SREDINUOpština Žabalj-opštinska uprava, 
Odeljenje za imovinsko, stambeno-komunalno poslove i 
zaštitu životne sredine.

Broj 501-3/2018-III-12
datum: 13.02.2018.

REŠENJE O ODOBRENJU ZA IZVOĐENJE RADOVA izgradnja 
saobraćajnog priključka za potrebe priključenja kompleksa 
silosa za žitarice sa pratećim objektima na katastarskoj parceli
broj 13101/6 k.o. Čurug, na opštinski put na katastarskoj 
parceli broj 15199 k.o. Čurug

Broj: ROP-ZAL-8081-CPIH-4/2019
datum: 16.07.2019. 

Ugovor o finansiranju izgradnje saobraćajnog priključka Broj 404-189/2018-IV
datum:01.11.2018.

REŠENJE O ODOBRENJU ZA IZVOĐENJE RADOVA istražno-
eksploatacionog bunara IEBČ-1 sa napojnim NN vodom 
Opštinska uprava Žabalj - Odeljenje za urbanizam, 
građevinarstvo, ozakonjenje i saobraćaj

br.: ROP-ZAL-38171-ISAW-6/2018
datum: 27.04.2018.

TEHNIČKI IZVEŠTAJ O BUŠENJU ISTRAŽNO-
EKSPLOATACIONOG BUNARA IEBČ-1 ZA POTREBE PP ZAŠTITE 
SILOSA „MISTRAL KOMERC“ U ČURUGU (OPŠTINA ŽABALJ) 
Beočin, 2018. godine, Tehnohidrosfera doo, Beočin

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI

Dimenzije objekta: ukupna površina 
parcele/parcela:

60303
Građevinska parcela                                                13271
Građevinska parcela                                                      16
Njiva1 . Klase                                                            47016

m2

ukupna BRGP 
nadzemno:

Silos  za  žitarice Ø16.80m, 
Q=8x4140m³

1983.12 m2

ukupna BRUTO 
izgrađena površina:

2033 m2  - postojeći objekti 
1040 m2 – objekat u fazi ozakonjenja

ukupna NETO površina: Silos  za  žitarice Ø16.80m, 
Q=8x4140m³  1773,37 m2

površina prizemlja: Silos ćelije , Ø16.80m 1983.12 m2

površina zemljišta pod 
objektom/
zauzetost:

5056.12m2 / zauzetost 8.38%
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spratnost (nadz. I podz. 
etaža): P+0 

apsolutna visinska kota 
(venac, sleme idr.)

Apsolutna kota 0.00 = +80.29 
Apsolutna visinska kota venca silosa +99.29MNV (+19.00)
Apsolutna visinska kota kape silosa +103.39MNV (+23.10)

broj parking mesta: Postojeći u okviru kompleksa

materijalizacija 
objekta 
silosnih ćelija 

materijalizacija fasade Spiralno motana pocinčana traka sa pertlovanim spojevima

nagib krova: 30o

materijalizacija krova: Abkant. radijalni pocinčani segmenti sa čeličnim rožnjačama 

druge karak.
objekta:

Silosi sa pratećim objektima su objekti u funkciji poljoprivrede

predračunska 
vrednost objekta: 164.100.000,00dinara  (bez PDV-a)
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08. TEHNIČKI OPIS

 A. OPŠTI USLOVI 

Objekat  je  projektovan  u  skladu  prema zahtevi investitora  „Mistral-komerc“  doo,  Temerin  i prema
situacionom planu i geodetskom snimku koji je izradio preduzeće „Proking“ iz Đurđeva. 

Investitor je pristupio proširenju svojih poslovnih kapaciteta na lokaciji k.p. 13101/6, K.O. Čurug u Čurugu.

Kompleks skladišnog centra se sastoji od objekata za koje investitor ima  upotrebnu dozvolu   broj
ROP-ZAL-21982-IUP-12/2019  од  13.11.2019.  koje  je  izdala  Opština  Žabalj  –  opštinska  uprava,
Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, ozakonjenje i saobraćaj.

Postojeći objekti na parceli su:
 Dumsko kolska vaga , 2 kom
 Vagarska kuća P+0
 Usipni koš sa  nadstrešnicom, kom. 2
 Nagibna platforma, kom. 2
 Aspiraterska kuća I sa komandnom kabinom P+1
 Aspiraterska kuća II  P+1
 Elevatorska jama E3,E4,E5,E6 i E7 
 Elevatorski stubovi i vezni mostovi
 Silosne ćelije Ø16.80, Q=4140 m3 , kom. 4
 Tampon ćelija Q=560 m3, kom. 1
 Ćelija za brzo punjenje Q=76 m3, Ø3.50m
 Sušara za sušenje žitarica
 Nadstrešnica kod ćelije za brzo punjenje
 Nadstrešnica između uspnih koševa,
 Interne saobraćajnice
 Spoljašnja hidrantska mreža
 Elektro instalacije
 Gasne instalacije
 MRS i gasni priključak ( upotrebna dozvola broj ROP-ZAL-38171-IUP-9/2019)
 Trafostanica (upotrebna dozvola broj ROP-ZAL-38324-IUP-7/2018)
 Magacinski i kancelarijski prostor, koji se zadržava i u procesu je ozakonjenja, zaveden pod brojem 35-

34/2017-III-01, opština Žabalj

NOVOPROJEKTOVANI OBJEKTI su:
 Silosne ćelije Ø16.80, Q=4140 m3 , kom. 8 
 prateće instalacije (mašinsinske elektro idr.)

B. LOKACIJSKO  REŠENJE

Uz lokaciju prolazi asfaltni nakategorisani put  k.p. 15199 KO. Čurug  i sa njega je omogućen pristup 
na lokaciju tvrdim putem. Saobraćajni priključak je omugućen na parcelu sa severo-zapadne strane 
pristupnim putem širine 6m, a pešački sa pešačkih površna kompleksa.  Interne saobraćajnice na lokaciji su 
postojeće – izgrađene u prethodnoj fazi izgradnje.  Ukupna površina postojećih objekata je 2033 m2 i objekat 
magacina koji je u fazi ozakonjenja površine 1.040,00 m2

Osovine svih  novoprojektovanih objekata su međusobno paralelne.
Regulaciona linija predstavlja granicu parcele kp.13101/6 i kp. 15199 KO Čurug.  Građevinska linija 1 objekta 
silos ćelija br.3 je uvučena cca. 184.10m od regulacione linije. Građevinska linija 2 je tangenta cilindra silos 
ćelijie  br.11  udaljena je cca. 85,90 m od građevinske linije 1. Ose silosnih ćelija broj 19-6, odnosno br. 19-8 
su pomerene za 1 m u odnosu na osa ćelije broj 19-3 odnosno broj 19-11.
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Podužne ose novoprojektovanih silosnih ćelija A i B su paralelne i u pravcu postojećih ćelija. Ose A i B su 
udaljene 20m. Rastojanje osa u poprečnom pravcu silos ćelija je 18.60m, koliko je rastojanje osa izgrađenih 
ćelija.
Kota terena na lokaciji je 80.20-79.80 mnv. 
Usvojena kota ±0.00 svih objekata na lokaciji je ±0.00 =+80.29m.n.v., što je kota postojeće saobraćajnice oko 
silosa. Relativna visinska kota kape krova silosa je +23.10 m, što je i maksimalna kota objekta u ovoj fazi 
izgradnje. Najviša tačka kompleksa silosa je vrh postojećeg elevatorskog stuba (X=7425662.3927; 
Y=5035717.3938) na relativnoj koti +30.40 m i propisno je obeležena kao prepreka za letenje noću i u 
uslovima smanjene vidljivosti.

C. NAMENA I FUNKCIONALNOST REŠENJA 

Kompleks je namenjen za prijem zrna, čišćenje, sušenje, skladištenje sa eleviranjem i izdavanjem u drumska
vozila.  Objekat  služi  za  vlastite  potrebe,  a  isti  može imati  komercijalni  karakter  tj.  moguće je kapacitete
koristiti za uslužno skladištenje, sušenje ili pretovar drugim pravnim i fizičkim licima. 
Osnovna funkcija svakog silosnog postrojenja je da uskladišti i sačuva sirovinu na duži vremenski rok bez
bitnih promena fizičko-hemijskih osobina uskladištene sirovine. Da bi se ovo postiglo sirovina ne sme da
dospe  u  silo  ćeliju  vlažna,  sa  primesama kao  što  su  delovi  stabljike,  delovi  korovskog  bilja  ili  semenke
korovskog bilja kao i sa procentom loma većim od 10%. Zbog geometrije dna silo ćelije i načina izuzimanja
sirovine, nije preporučljivo, ali je dozvoljeno skladištenje suncokretovog zrna, kao ni ostalih zrnastih kultura
ako im je vlažnost veća od ravnotežne vlažnosti.
Projektovano je  savremeno tehnološko  rešenje  sa  automatskim upravljanjem i  kontrolom funkcionisanja
tehnoloških linija tako da se procesom rukovodi iz komadne prostorije. 
Zbog povremene kontrole i remonta nadsilosne opreme, pristup do krova silosa  je omogućen stepenicama u
kombinaciji sa penjalicama kroz čelični elevatorski stub. 
Izdavanje sirovine u drumska vozila moguće je izvesti direktno iz silo ćelije.
Ćeliju  sa  ravnim dnom nije  moguće nikada totalno isprazniti.  Oko 15m3 sirovine ostaje  na  ravnom dnu,
odnosno 6-8 cm. Ova se količina lopatama i metlama dopremi do otvora u podu, pošto predhodno radnik
uđe u ćeliju kroz bočni otvor plašta. Prilikom ulaska voditi računa o bezbednosti i zdravlju na radu.
Objekat se nalazi u zoni seizmičnosti za oscilacije zemljotresa od 8°MCS i u klimatskoj zoni sa  vrednostima
najnižih godišnjih temperaturnih razlika od -35º do +40º. 
Objekti su fundirani poštujući parametre i preporuke iz geomehaničkog elaborata EG-3366, april 2017. koji je
izradio AD „Zavod za geotehniku“, Subotica.
Slobodne  površine,  prostor  ispred  i  oko  novih  objekata,  potrebno  je  ozeleniti  travom  i  pejzažnom
vegetacijom.

D. ARHITEKTONSKO-KONSTRUKTIVNO REŠENJE 

Silosi  su izrazito inženjerski  objekti  gde je  sve podređeno tehnološkim zathevima i  racionalnosti  rešenja.
Objekat predstavlja jednu celinu sastavljenu iz jedinica za prijem, čišćenje, sušenje i skladištenje.

E. INSTALACIJE

Način  priključenja  objekta  na  sisteme  infrastukture  (struja,  gas,  vodovod  i  kanalizacija  idr.)  je
POSTOJEĆI,  prema saglasnostima javnih preduzeća i  upotrebnoj  dozvoli  prve faze izgradnje  broj ROP-ZAL-
21982-IUP-12/2019 od 13.11.2019. koje je izdala Opština Žabalj – opštinska uprava, Odeljenje za urbanizam,
građevinarstvo, ozakonjenje i saobraćaj.

Električne  instalacije
Napajanje  električnom energijom silosa  sa  pratećim objektima je  predviđeno iz  postojeće  trafo

stanice na parceli investitora. Instalisana snaga samo za nove objekte je 160kW, što zajedno sa potojećom
iznosi ukupno 710kW.
Električne  instalacije u objektu predviđene su odgovarajućim kablovima potrebnog preseka i broja žila koji se
polažu pretežno na PNK nosače. GRO za potrebe postojećeg silosa, koji se proširuje, se nalazi u postojećoj
zasebnoj komandnoj prostoriji. Za potrebe opreme novih objekata postojeći GRO biće proširen za potreban
broj  polja.  Oprema  elektromotornog  pogona  i  senzora  biće  potpuno  upravljana  putem  postojećeg
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industrijskog računara – PLC-a koji je instaliran u GRO i biće proširen potrebnim brojem modula. Upravljanje
radom postrojenja, vizualizacija sa SCADA-om je na monitoru u komandnoj prostoriji. Predviđena je rasveta
manipulativnih prostora. Projektovana je detekcija gornjeg nivoa u ćelijama. Za sprečavanje samozapaljenja
žitarica u siloćelijama predviđeno je merenje temperature pomoću termometrijskih sondi sa temperaturnim
senzorima. Za zaštitu objekta od atmosferskog pražnjenja predviđena je klasična gromobranska instalacija i
temeljni uzemljivač, proširenje postojećeg sistema.

Instalacije vodovoda i kanalizacije -postojeća, ne predviđaju se nikakvi radovi na izgradnji i/ili proširenju iste.

Tehnološki proces ne zahteva korišćenje vode, tako da i otpadno-tehnoloških voda nema.
Na kompleksu postoji već izgrađena hidrantska mreža. Hidranska mreža se napaja iz bunara PP vode.

(Izveštaj o ispitivanju mreže za gašenje požara br. 5000/19 od 04.09.2019. izrađen od „BB TIM Expert“  doo
Novi Sad). U ovoj fazi dogradnje objekta zadovoljava kapacitet i položaj postojeće  instalacije,  a sve  prema
Pravilniku o tehničkim normativima za instalacije hidrantske mreže za gašenje požara (Sl. glasnik RS br. 03/18)
i Zakonu o zaštiti od požara (Sl. glasnik RS br. 111/09 i 20/2015). 

Gasna instalacija – postojeća, ne predviđaju se nikakvi radovi na izgradnji i/ili proširenju iste.

F.  MERE  ZA SPREČAVANJE ILI SMANJENJE NEGATIVNIH UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Investitor  je  za prethodnu fazu izgradnje  kompleksa ishodovao Rešenje -  saglasnost na  studiju  o
proceni uticaja na životnu sredinu, koje je izdala Opština Žabalj-opštinska uprava, Odeljenje za imovinsko,
stambeno-komunalno poslove i zaštitu životne sredine, zavedeno pod brojem 501-3/2018-III-12 od 13. 02.
2018. god.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЖАБАЉ – ОПШТИНСКА УПРАВА 
Одељење за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и саобраћај 
Број предмета: ROP-ZAL-21982-IUP-12/2019 
Дана: 13.11.2019. године 
Жабаљ, Николе Тесле 45 
тел.: 021/210-2321 

 
Општинска управа Жабаљ - Одељење за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и саобраћај, решавајући 

по захтеву поднетом од стране „Mistral Komerc“ DOO из Темерина, Новосадска б.б., путем овлашћеног правног 
лица „COING“ DOO из Новог Сада, Данило Киша 3V, за издавање решења о употребној дозволи на основу члана 
8ђ., 134. став 2. и 158. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС", број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 
- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14,83/18, 31/2019, 
37/2019 – др. закон) - у даљем тексту: Закон, члана 45. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем („Службени гласник PC", број 113/15, 96/16, 120/17) - у даљем тексту: Правилник, члана 
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) и члана 17. Одлуке о општинскoj 
управи општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“, број 23/17), издаје: 

 
У  П  О  Т  Р  Е  Б Н У Д О З В О Л У 

 
ОДОБРАВА СЕ инвеститору „Mistral Komerc“ DOO из Темерина, Новосадска б.б., употреба комплекса 

силоса за житарице Q=4x4.140m3 са пратећим објектима (друмско-колска вага 2 ком.; вагарска кућа, П+0; 

усипни кош са надстрешницом и нагибна платформа 2 ком.; аспиратерска кућа 1 са командном кабином, 

П+1; аспиратерска кућа 2, П+1; елеваторска јама и елеваторски стуб ЕЗ,  Е4, Е5, Е6 и Е7, ћелије силоса 

ком. 4; тампон ћелија Q=560m3; сушара; ћелија за брзо пуњење Q=76m3; надстрешница код ћелије за брзо 

пуњење; надстрешница између усипних кошева); висине комплекса 30,40m, БРГП комплекса 2.196,80m2, 

предрачунске вредности планираних радова од 291.227.793,30 РСД (без ПДВ), на катастарској парцели број 

13101/6 к.о. Чуруг, површине парцеле 6ha 03а 03m2, према решењу о одобрењу извођења радова број ROP-ZAL-

21982-CPI-3/2018 од дана 13.03.2018. године и за које је дана 23.03.2018. године извршена пријава радова под 

бројем ROP-ZAL-21982-WA-4/2018. 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Дана 12.11.2019. године овлашћено правно лице „COING“ DOO из Новог Сада, Данило Киша 3V, се 
путем Централног информационог система обједињених процедура за издавање грађевинских дозвола обратило 
Одељењу за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и саобраћај Општинске управе Жабаљ захтевом за издавање 
употребне дозволе за ближе описани објекат у диспозитиву овог решења. 

 
Уз захтев je приложена следећа документација: 

1) елаборат геодетских радова за изведени објекат од 19.09.2019. године, урађен од стране „Прокинг“ ДОО 
из Ђурђева, Миколе Кочиша 9; 

2) елаборат геодетских радова за подземне инсталације од 19.09.2019. године, урађен од стране „Прокинг“ 
ДОО из Ђурђева, Миколе Кочиша 9; 

3) извештај комисије за технички преглед број 01-2349/2 од 06.11.2019. године, урађен од стране 
„Института за безбедност и сигурност на раду“ ДОО из Новог Сада, Косте Рацина 19, са предлогом за 
издавање употребне дозволе датим од стране одговорног пројектанта Милорада Р. Звијер, дипл. инж. ел., 
лиценца број 350 3826 03, одговорног пројектанта Милана С. Лечића, дипл. грађ. инж., број лиценце 311 
3011 03, одговорног пројектанта Миодрага С. Живковића, дипл. инж. арх., број лиценце 300 5120 03; 
Цвијо Б. Шмања, дипл. инж. маш., број лиценце 333 3414 03; Зорана Радовић, дипл. инж. з.ж.с.;  

4) главна свеска број 628/17 од јануара 2019. године, потписана од стране главног пројектанта Душка Љ. 
Милановић, дипл. инж. грађ., лиценца број 310 4014 03, урађена од стране „ COING“ D.O.O. из Новог 
Сада, Данила Киша 3V; 

5) ИДП који се састоји од: 
- 1 Пројекта архитектуре број 628/17 од марта 2018. године, урађеног од стране „ COING“ 

D.O.O. из Новог Сада, Данила Киша 3V - одговорни пројектант: Ивана Д. Станишић, дипл. грађ. 
инж., лиценца број 310 Ј055 10; 

- 2/1 Пројекта конструкције број 628/17 од марта 2018. године, урађеног од стране „ COING“ 
D.O.O. из Новог Сада, Данила Киша 3V, - одговорни пројектант: Ивана Д. Станишић, дипл. грађ. 
инж., лиценца број 310 Ј055 10; 



- 2/2 Пројекта саобраћајнице 628/17 од јул 2018. године, урађеног од стране „ COING“ D.O.O. из 
Новог Сада, Данила Киша 3V, - одговорни пројектант: Милош Р. Травица, дипл. грађ. инж., 
лиценца број 315 4526 03; 

- 3 Пројекта хидротехничких инсталација број 628/17 од септембра 2018. године, урађеног од 
стране „ COING“ D.O.O. из Новог Сада, Данила Киша 3V - одговорни пројектант: Миленко Д. 
Ђукић, дипл. инж. ел., лиценца број 314 3721 03; 

- 4 Пројекта електроенергетских инсталација број 628/17 од септембра 2018. године, урађеног од 
стране „INSTITUT B.P.I.“D.O.O. из Новог Сада, Војводе Шупљицка 48, - одговорни пројектант: 
Чедомир В. Лазовић, дипл. инж. ел., лиценца број 350 2165 03; 

- 6/1 Пројекта машинско техолошки 628/17 од фебруара 2018. године, урађеног од стране 
„ COING“ D.O.O. из Новог Сада, Данила Киша 3V, - одговорни пројектант: Дарко С. Кецман, 
дипл. инж. маш., лиценца број 333 4361 03; 

 

6) изјава инвеститора„Mistral Komerc“ DOO из Темерина, Новосадска б.б., вршиоца стручног надзора 
„COING“ DOO из Новог Сада, Данило Киша 3V, и извођача радова „SUŠIĆ“GP из Инђије, Колдунашка 
бб, од септембра 2019. године, којом се потврђује да је изведено стање грађевинских радова једнако 
пројектованом стању; 

7) изјава инвеститора„Mistral Komerc“ DOO из Темерина, Новосадска б.б., вршиоца стручног надзора 
„COING“ DOO из Новог Сада, Данило Киша 3V, и извођача радова „LHR“ DOO из Београда, Милутина  
Миланковића 120V,  од септембра 2019. године, којом се потврђује да је изведено стање грађевинских 
радова- део побијање шипова једнако пројектованом стању; 

8) изјава инвеститора„Mistral Komerc“ DOO из Темерина, Новосадска б.б., вршиоца стручног надзора 
„COING“ DOO из Новог Сада, Данило Киша 3V, и извођача радова „DEGOR“ DOO из Новог Сада, 
Булевар војводе Степе 26,  од септембра 2019. године, којом се потврђује да је изведено стање електро 
радова једнако пројектованом стању; 

9) изјава инвеститора„Mistral Komerc“ DOO из Темерина, Новосадска б.б., вршиоца стручног надзора 
„COING“ DOO из Новог Сада, Данило Киша 3V, и извођача радова „STEELMONT  2016“ DOO из 
Темерина, Јожефа Атиле 49,  од септембра 2019. године, којом се потврђује да је изведено стање 
грађевинских радова- део челичних конструкција једнако пројектованом стању; 

10) изјава инвеститора „Mistral Komerc“ DOO из Темерина, Новосадска б.б., вршиоца стручног надзора 
„COING“ DOO из Новог Сада, Данило Киша 3V, и извођача радова „AXIS GRAĐEVINSKI BIRO“ DOO 
из Новог Сада, од октобра  2019. године, којом се потврђује да је изведено стање електро радова – део 
електро инсталација једнако пројектованом стању; 

11) изјава инвеститора „Mistral Komerc“ DOO из Темерина, Новосадска б.б., вршиоца стручног надзора 
„COING“ DOO из Новог Сада, Данило Киша 3V, и извођача радова „GASTEH“ DOO из Инђије, од 
септембра  2019. године, којом се потврђује да је изведено стање машинских инсталација – део 
унутрашњих гасних инсталација једнако пројектованом стању; 

12) изјава инвеститора „Mistral Komerc“ DOO из Темерина, Новосадска б.б., вршиоца стручног надзора 
„COING“ DOO из Новог Сада, Данило Киша 3V, и извођача радова „STATIK“ DOO из Ковина, 
Смедеревска 72, од септембра  2019. године, којом се потврђује да је изведено стање машинских радова 
једнако пројектованом стању; 

13) изјава инвеститора „Mistral Komerc“ DOO из Темерина, Новосадска б.б., вршиоца стручног надзора 
„COING“ DOO из Новог Сада, Данило Киша 3V, и извођача радова „STATIK“ DOO из Ковина, 
Смедеревска 72, од септембра  2019. године, којом се потврђује да је изведено стање грађевинских 
радова – део челична конструкција једнако пројектованом стању; 

14) Главни пројекат заштите од пожара урађен од стране „ELSING GROUP“ DOO из Новог Сада, 
Гагаринова 2, број ZP-18140 од август 2018. године; 

15) Уговор о финансирању изграђеног саобраћајног прикључка број 404-189/2018-IV од дана 01.11.2018. 
године; 

16) пуномоћје за подношење пријаве број 228/18 од дана 30.07.2018. године; 
17) доказ о уплати републичке административне таксе и накнаде за услуге ЦЕОП. 

 
Коначни обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта није издат, јер је инвеститор 

ослобођен од обавезе плаћања истог, будући да предметна парцела није комунално опремљена и јер се исти не 
плаћа приликом изградње комуналне и друге инфраструктуре. 

Гарантни рок за изведене радове на изградњи објеката утврђен je сходно одредбама Правилника о 
садржини и начину вршења техничког прегледа објеката, 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 („Службени гласник PC“, број 27/15, 29/16) и износи две године. 

Решавајући по  захтеву,  ово  Одељење  је  поступило  у  смислу  члана  158.  став.  2.  Закона,  члана 45. 



Правилника. 
За ово решење наплаћена је такса по тарифном броју 1. и тарифном броју 170. Закона о републичким 

административним таксама (''Службени гласник РС'', број 43/03, 51/03-исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05-др. 
закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 
50/16, 61/17, 113/17, 3/18) у износу од 19.100,00 динара на жиро рачун број 840-742221843-57 у корист 
Републике Србије, и у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа 
Агенција за привредне регистре (''Службени гласник РС'', бр. 119/13, 138/14, 45/15, 106/15, 32/16 и 60/16) 
накнада за ЦЕОП у износу од 2.000,00 динара у корист Агенције за привредне регистре. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

 
Против овог решења може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема истог, путем овог 

Одељења Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај у Новом Саду. Жалба се 
таксира са 480,00 динара републичке административне таксе. 

 
Начелник Општинске управе: 
Стеван Деспотов, дипл. правник 

 
 

Решење доставити: 
 

1. Инвеститору, 
2. Грађевинској инспекцији, 
3. Имаоцима јавних овлашћења, 
4. Oргану надлежном за послове државног премера и катастра (у року од пет радних дана по 

правноснажности), 
5. Архиви.

Stevan Despotov 
100082789-0310
984800044

Digitally signed by Stevan 
Despotov 
100082789-0310984800044 
Date: 2019.11.13 14:14:50 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЖАБАЉ – ОПШТИНСКА УПРАВА 
Одељење за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и саобраћај 
Број предмета: ROP-ZAL-38171-IUP-9/2019 
Дана: 04.12.2019. године 
Жабаљ, Николе Тесле 45 
тел.: 021/210-2321 

 
Општинска управа Жабаљ - Одељење за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и саобраћај, решавајући 

по захтеву поднетом од стране ЈП „Србијагас“ из Новог Сада, Народног фронта 12, путем овлашћеног правног 
лица „COING“ DOO из Новог Сада, Словачка 13, за издавање решења о употребној дозволи на основу члана 8ђ., 
134. став 2. и 158. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС", број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - 
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14,83/18, 31/2019, 
37/2019 – др. закон) - у даљем тексту: Закон, члана 45. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем („Службени гласник PC", број 113/15, 96/16, 120/17) - у даљем тексту: Правилник, члана 
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) и члана 17. Одлуке о општинскoj 
управи општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“, број 23/17), издаје: 

 
У  П  О  Т  Р  Е  Б Н У Д О З В О Л У 

 
ОДОБРАВА СЕ инвеститору ЈП „Србијагас“ из Новог Сада, Народног фронта 12, употреба гасног 

прикључка и МРС за потребе „Mistral Komerc“ DOO из Темерина, Новосадска б.б., габарита 2,00m х 0, 90m, 

укупне БРГП од 1,80m2, предрачунске вредности објеката од 2.878.566,84 РСД (без ПДВ), на катастарским 

парцелама 15199, површине парцеле 2ha 39а 93m2, и 13101/6, површине парцеле 6ha 03а 03m2, обе у к.о.Чуруг, 

према решењу о одобрењу извођења радова број ROP-ZAL-38171-ISAW-6/2018 од дана 27.04.2018. године и за 

које је дана 12.07.2018. године извршена пријава радова под бројем ROP-ZAL-40130-WA-12/2018. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Дана 29.10.2019. године овлашћено правно лице „COING“ DOO из Новог Сада, Данило Киша 3V, се 
путем Централног информационог система обједињених процедура за издавање грађевинских дозвола обратило 
Одељењу за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и саобраћај Општинске управе Жабаљ захтевом за издавање 
употребне дозволе за ближе описани објекат у диспозитиву овог решења. 

 
Уз захтев je приложена следећа документација: 

1) елаборат геодетских радова од 27.08.2019. године, урађен од стране „Прокинг“ ДОО из Ђурђева, 
Миколе Кочиша 9; 

2) елаборат геодетских радова за подземне инсталације од 06.09.2019. године, урађен од стране „Прокинг“ 
ДОО из Ђурђева, Миколе Кочиша 9; 

3) извештај комисије за технички преглед број 01-2066/1 од 10.09.2019. године, урађен од стране 
„Института за безбедност и сигурност на раду“ ДОО из Новог Сада, Косте Рацина 19, са предлогом за 
издавање употребне дозволе датим од стране одговорног пројектанта Тихомира Д. Шарић , дипл. инж. 
маш., лиценца број 330 G490 08, одговорног пројектанта Милана С. Лечића, дипл. грађ. инж., број 
лиценце 311 3011 03, одговорног пројектанта Милорада  Р. Звијер, дипл. инж. ел., број лиценце 350 3826 
03;  

4) главна свеска број 628/17-I од јуна 2018. године, потписана од стране главног пројектанта Душка Љ. 
Милановића, дипл. грађ. инж., лиценца број 310 4014 03, урађена од стране „COING“ DOO из Новог  
Сада, Данило Киша 3v; 

5) ИДП који се састоји од: 
 2/1 - Пројекта конструкције - одговорни пројектант: Душко Љ. Милановић, дипл. грађ. инж., 

лиценца број 310 4014 03; 
 4 - Пројекта електроенергетских инсталација - одговорни пројектант: Виера Б. Фарага, дипл.инж. 

ел., лиценца број 350 2154 03; 
 6 - Пројекта машинских инсталација - одговорни пројектант: Недељко С. Солар, дипл. инж. 

                            маш., лиценца број 330 С951 06; 
 
 
 
 



6) изјава инвеститора ЈП „Србијагас“ из Новог Сада, Народног фронта 12, вршиоца стручног надзора ЈП 
„Србијагас“ из Новог Сада, Народног фронта 12, и извођача радова „Гас Тех“ д.о.о. из Инђије, Краља 
Петра бб, којом се потврђује да је изведено стање грађевинских радова једнако пројектованом стању;  

7) пуномоћје за подношење пријаве број 06-02-1/18-400  од дана 17.04.2018. године; 
8) доказ о уплати републичке административне таксе и накнаде за услуге ЦЕОП. 

 
Коначни обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта није издат, јер је инвеститор 

ослобођен од обавезе плаћања истог, будући да предметна парцела није комунално опремљена и јер се исти не 
плаћа приликом изградње комуналне и друге инфраструктуре. 

Гарантни рок за изведене радове на изградњи објеката утврђен je сходно одредбама Правилника о 
садржини и начину вршења техничког прегледа објеката, 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 („Службени гласник PC“, број 27/15, 29/16) и износи две године. 

Решавајући по  захтеву,  ово  Одељење  је  поступило  у  смислу  члана  158.  став.  2.  Закона,  члана 45. 
Правилника. 

За ово решење наплаћена је такса по тарифном броју 1. и тарифном броју 170. Закона о републичким 
административним таксама (''Службени гласник РС'', број 43/03, 51/03-исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05-др. 
закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 
50/16, 61/17, 113/17, 3/18) у износу од 19.100,00 динара на жиро рачун број 840-742221843-57 у корист 
Републике Србије, и у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа 
Агенција за привредне регистре (''Службени гласник РС'', бр. 119/13, 138/14, 45/15, 106/15, 32/16 и 60/16) 
накнада за ЦЕОП у износу од 2.000,00 динара у корист Агенције за привредне регистре. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

 
Против овог решења може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема истог, путем овог 

Одељења Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај у Новом Саду. Жалба се 
таксира са 480,00 динара републичке административне таксе. 

 
Начелник Општинске управе: 
Стеван Деспотов, дипл. правник 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Решење доставити: 
 

1. Инвеститору, 
2. Грађевинској инспекцији, 
3. Имаоцима јавних овлашћења, 
4. Oргану надлежном за послове државног премера и катастра (у року од пет радних дана по 

правноснажности), 
5. Архиви.
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l. JABHO IIPEAy3EhE "CPBIIJAfAC", Hosrr Caa, Hapo,qHor OpoHra 6p. 12.

(aa;re: "CPBHJA|AC") rora sacryna ,{yuran Eajaronuh, reHeparrHr.r ar{peKrop.
A

2. ,,MIICTPAJI KOMEPII" .(OO,, y;r. HosocaAcra 66, Teu
,,MHCTPAJI KOMEPU) xojy :acryna JaollHxo Pucroauh, AHpeKrop

3aKJr,yqHnH cy roauHe y Hosot', Caay

vroBoP
O II3IPAAILI EHEPTETCKI,IX OEJEKATA, HAKHA,ryI TPOIIIKOBA

[PIII(JbYqEIf,A HA TACOBOAIII,I C}ICTEM I,I O YHOCY Y OCHOBHO
CPEACTBO JTI''CPBI{JA[AC''

I. KOHCTATATIHJE

JarHo npe4y:ehe "CPEHJA|AC", HoaH CaA, Kao eHeprercKr.r cy6jerr HagrexaH je,
carJracno 3aroHy o eHeprerrrun ("Cr.raacuur PC",145/14,), ta us4aje peuelbeM
o,qo6peme 3a npHKJLyqeH,e Ha rpaHcnoprHr.r u ancrpn6),rnguu racHH clicreM,
yrup[yje rpourrcoBe npnKr,yqerua u :ax-ryvyje yroBope o npoaajH npr,rpoAHor raca
ca Kynqr.rMa npHpo,(Hof faca.

2, ,,MIICTPAJI KOMEPII" je cnpeMaH, a paau 6pNer crsaparua ycnoBa 3a rrorporulby
npupoaHor raca, aa ynoxe cnoja cpeacrBa u o6as[ oBuM yroBopoM yrnplene
aKrHBHocrH y qHJLy npuKJryqeba Ha racHu cucreu "CPEHJA|AC".

3. ,,MIICTPAJI KOMEPII" je ayxau aa oruoryhu ograuheHltrlr nfiquMa
"CPBI,IJA|AC" npxcryn uepuur*r ypelajuMa r{ r.rHcrarrauujava, xao H Mecry
np[K,'r,yqxa paar.r oqr]TaBa]La, npoBepe ucnpaBHocTH, oTKJra]ba[La KBapoBa,3aMeHe H

oapxaoarta ype!aja n o6ycraae Hcnopyre npBpoaHor raca.

9.nan l .

flpeAuer oaor Yroaopa je u:rpa4*a eHeprercKHx o6jercara sa cHa6gesaree np[poAHr.rM
racou o6jerra cyuape 3a xnrapfiqe, x.n. 6p. l310l/6, KO {ypyr, y,rapluaame n3MuprrBa}ba
TpotxKoBa npaxJbyqeba u ynoc usrpaleuHx eHeprercKux o6jexara, y ocHoBHo cpeacrBo -
csojuuy "CPEI,IJAfAC".

'p*,,upEil3XFXE"

,J"iE&l-Hs*
*l5Jl;cuo -."*

4. "CPEHJA|AC", a npeua oaou Yroaopy HoMHHoBaHH HHBecrHrop u ,,MI{CTPAJI
KOMEPII" rao rlunancujep (y curaqy ca qrraHoM 2. atlnueja 40. 3axoua o
nnaHnpa*y H u3rpa.ubr.r C,,r. rracHax PC 145/14) fi norpottraq npfipoaHor raca
carJracHn cy Aa xpo3 peaaH:auujy oBor yroBopa crBope cBe eKoHoMcKe, TexHHqKe H

npaBHe ycnoBe roju ouoryhaeajy u onpaeaaaajy H3rpaany eHeprercKHx o6jerara a
3a KoHTHHyHpaHo cHa6aesalLe np[poaHr.rM racou o6jerra cu.lroca 3a xnTapurre, Ha

x.n. 6p. l3 l0l /6, KO 9ypyr, 3a cyuerue xuraprqa.

II. IIPENMET YfOBOPA



EHeprercxe o6jeKTe r.r npeaMer H3rpa.qlLe y cMlrcny oBor yroBopa. a npeMa rexuHuroj
4OXyrr.reuraquju u npN6ar,renuu aAMnHHcTpaTfiBHHM ao3BoraMa qHHe:

a) flpnrlyuHr.r racoBoA oA MecTa npr.rKJLyqerua ao MPC ua :roxaquju y qypyry,

x.n. 6p. 13101/6, KO l{ypyr
b) Mepno-perynaqnoHa craHHrla xanaunrera Q = 600 m3lh.

{nag. 2.

Texnnqru.r ycnoBu H3rpaaH,e eHeprercKHx o6jercara H3 qraHa l. osor Vroaopa ogpelenr.r cy
Peurerseu o ogo6persy 3a npr,rKrLyqeH,e xoje he usgarn "CPEI{JAIAC", a roja uopa 6uru y
cBeMy HcnourroBaHo l-r ApyrHM TeXHH,TKHM nponlro.r\{a xojn aaxe:a oay o6lacr. Kanaqnrer
u:rpa!euux eueprercxux o6jeKara Mopa y cBeMy 3aaoBoJbHru rpajne norpe6e 3a npHpoAHr.rM

racou,,MIICTPAJI KOMEPII".

Ycroa u:rpagn e cy u uzjaze,,MIICTPAJI KOMEPII" u ,,CPBHJA|AC" roje 6er nKaKBux
orpa,qa 4ajy nornucnBarseM osor Yroeopa o npeHocy n:rpaleHrx eHeprercKHx o6jexara u:
npeaMera oBor Yroeopa y ocHoBHo cpe,{crao-caojnny "CPBhJAfAC", 6e: naxHa,qe u 6N,ro
KaxBr.ix Apyrfix noTpaxxBar6a H ycnoBJLaBaH,a.

9.:ran 3.

Yrooopne crpane cy carJracHe aa ce eHeprercKu o6jexru us qlaua l. oBor yroBopa H3rpaae

Ha cneaehH Haql,lH:

aa rrsaa Pelrrerre o ogo6peruy 3a npnKJbyqese Ha racHfi cllcreM y cKJIaay ca

TexHr4qKo-TexHojrorxKr.lM MoryhHocrrrMa racHor cHcreMa H pacnonoxHBHM
KoJrr.rqHHaMa [pHpoaHor raca ynopfeuuu BnraHcou "CPEI,IJA|AC" cafJracHo

nponucHMa 3a oBy o6nacr;

aa o6es6ean Haa3op Haa H3BobeH,eM paAoBa Ha H3rpaal6ri eHeprercKux o6jerara
roju cy npeauer oBor yroBopa;

aa y uenoM roKy ll3rpaaH,e capafyje ca ,,MIICTPAJI KOMEPU";

.(a ypegno oApxaBa r cHou{ TporxroBe oapxaBaba usrpafexux eHepre'rcKrrx
o6jexara;

la 6yrc o6Be3HrrK jaruux npuxoga no ocHoBy npey3l.rMarLa eHeprercKHx
o6jeKara.

III. YCTIOBH Ij3I-PANtbE

IV. HAI{},IH I43I-PANITE

a) 06aeeae "CPEHJA|AC" cy:
- aa Ha ocHoBy noaHeceHor 3axTeBa 3a oAo6peBe 3a npHKJLyqeBe, ncflocraBr.r

npeapaqyH ,,MI,ICTPAJI KOMEP{" KojHM ce perynuure aeo rpourKoBa cncreMa,
a npeMa Meroqoloruju o xpnrepujytunrrr a n Ha'suHy ogpelunana rpotlKoBa
nplrxJbyqxa Ha cucreM 3a rpaHcnopr r.r gucrpu6yuHjy npupoAHor raca o6jao,'renoj
y Cayx6enon r,racuury PC 6poi 77 /2012;

- aa HaKoH nornuca 3anncsura o npumonpegaju u:rpaleuux eHeprercKlrx
o6jerara, a npe yHoca y nocJroBHe KlLlre Kao ocHoBHor cpeAcrBa, canlacHo
paqyHoBoAcrBeHHM nponr{cHMa, t,t3Bplrln nporleHy BpeArocrtt usrpalenlN
eueprercrux o6jerara;



Perueu,e o o4o6percy 3a npr,rK,Elqeue, npojerruo-rexunqKa aoKyMeHrauuja, Peurene o
o4o6peny 3a n3rpaarsy, ynorpe6Ha ao3BoJra, 3anHcHHK o nprMorpeaaju u:rpafeuux
eHeprercKux o6jexa,a y ocHoBHo cpeacrBo-BJracHHurao "CPEI4JA|AC" u flpoueHa
BpeAHocrn eueprercxxx o6jexara, vyeahe ce ca oBlrM Yrooopotu y "CPEI4JAI-AC".

b) O6asere ,,MI{CTPAJI KOMEPLI" cy:

aa r.r3BprxH ynJrary Aena rporxKoBa cHcTeMa Ha ocHoBy t cnocTaBJLeHo[
npeApaqyHa oA crpaue Jfl CPBUJAIAC-a;

.qa rlunaHcnpa lr:paay npojexrHo-rexHlrt{Ke goxyuerrraquje, npr.r6anrarue
carJracHocru u ocrarnnx ao3Bo,ra u ogo6pena saKJbytlHo ca ynorpe6uot*l ao3BonoM;

.qa nsrpaleue o6jexre rluHaHcNpaHe oA crpaHe ,,MI,ICTPAJI KOMEPI{", Haxou

H3rpa.qlre, a xoju cy y $yurunju cHa6aesarba [p[poaHHM racoM npeaa y ocHoBHo

cpegcrao-caojuuy "CPEHJAfAC" 6ea HarHaae u 6n,'ro rarnrx ycnoBJr,aBalra:

aa ce y cBeMy npuApxaBa Peurerra o ogo6per+,y 3a npHKJL)qelLe n npojexrHo-
TexHHrrKe aoKyMeHraqraje ;

Aa o6es6eAN 3eMJLHure :a cueurraj MepHo-perynauuoHe craHrue H Apyrfix
eHeprercxr.rx o6jerara u3 npeaMera oaor Yroeopa n Aa BJracHHK, oAHocHo
KopucHnK 3eMJbHrura, Ha ocHoBy oror Vrouopa ouoryhu oarauheHrr { rurlr.rl.ra
"CPEI4JA|AC" npucryrr uepnuu ypelajuua u uHcraaarlxjaMa paan oqnraBaba,
npoBepe [cflpaBHocrr,r, orx:ra]Larba KBapoBa, 3aMeHe H oApxaBa[La ype\aja u
o6ycraae HcnopyKe rpHpoaHor raca. H:y:erno, ,,MI,ICTPAJI KOMEPI-(" he npe
nyuralba npllpoaHor raca t-t noqerKa rreroBor ropuurhema npaBHr.rM rrocnoM
ypeaHrn oAHoce ca "CPEUJA|AC" xojuu ce sacnusajy creapHe cnyx6enocrn
r-rrrH Ha ApyrH Havnn or'aoryhyje "CPEHJA|AC" eprue}Le o.qpefeHux paAlL,.r 3a

norpe6e xopllnrhett,a, oApxaBalr,a y Qynrunju usrpaleHux eHeprercKux o6jerara
na cBe Ao HcKJLyqeE a ca noTpolIH,e npHpoaHor raca Ha HenoKpeTHocTH BnacHHKa-

KOpHCHUKa;

Aa o6es6eAr reoAercKo cHHMar[e usrpaleHux eHeprercKux o6jexara, yuoc y
Karacrap BoroBa H HenoKperHocra H H3aaBabe ronuje n,raHa;

Aa cHocH cBe rporxxoBe H3rpaArbe eHeprercKux o6jexara I{3 npeAMera oBor
Yroaopa (rporuxose na6aare qeru, rpuruHra, apMarype n MauruucKo-MoHraxHllx r.r

rpaleauucxrlx paAoBa Ha H3rpaArbn eHeprercKl4x o6jerara; Aa cHocu rporxKoBe 3a

TaKCe, HaKHaAe H Apyro);

Aa no 3aBpuerKy H3rpaAbe, a npe npnMonpeAaje eHeprercxlrx o6jexara H3 qJraHa

l. Cras 2 oror Yroaopa, HcnocraBn JII ,,Cp6ujarac-y'r paqyu ra rarpafeHe
eHeprercKe o6jexre ca x,rayrynoM HeHannaruBocru lrcror.

- aa noaHece 3axreB 3a H3aaBabe ogo6pena 3a npnKJL)AeBe ua gncrpn6puaHu
racHr.r eucreM "CPBI4JA|AC" ca noaauHMa y"rnpleHu y rrnaHy 4. Ypeg6e o
yc,loBuMa 3a HcnopyKy npnpoaHor raca ("Cr.rraculrx PC", 47/06, 3/2010 u
48/20I0) H.apyrnM rro.{auHMa xoje no norpe6u:arpaxn "CPEHJA|AC";



V. NPI,IMOIPE.IIAJA OBJEKATA

t{.nan 4

YroeopHe crpaHe he rro 3aBpuerKy H3rpaarf,e H3BptxIrrH xorvrtctljcxy npnr'ronpegajy
u:rpafeHux eHeprercKHx o6jexara y ocHoBHo cpeacrBo "CPEI4JA|AC" cauracHo,
nponucaHoj npoqeaypH xolay4aqnje u:rpa!euxx eneprercxux o6jerara o veuy he caqrrHlrrH
noce6an ganucunr, HaKoH .rera ce crxqy ycroBr, 3a npoueHy BpeAHocrr.r n:rpaleHux
eHeprercKr{x o6jexara carracHo arrurrra "CPB}4JA|AC" u paqyHoBoAcrBeHHM rrponfict-rMa
re yHoc y ocHoBHo cpe4crso - crojruy "CPEHJAfAC".

VI. PACKI,I,IIHH YC,IOB I,I ISEfO BO IIEJCTBO

than 5.

flpn4pxasane Peuretsa o o4o6pelba 3a npHxJLyqeu,e, npojerruo-rexHHqtte AoryMeHraquje u
npeuoc (yuoc) usrpaleHux eHeprercKr.rx o6jexara y ocHoBHo cpeacrBo "CPBHJA|AC" 6es
HaKHaae H ycJroBJr,aBaH,a je ycroa nyurarba nprrpoaHor raca y uarpaleue eHepfercKe
o6jerre ,,MIICTPAJI KOMEPU" us npe4uera oaor Yrosopa.

He ucnyrrerse ycJroBa H3 craga l. osor qraHa cMarpa ce pacKlrAHrrM ycnoBoM x yroBop ra,qa
npecraje saxrru.

VII. BI4TIIA CHIA

9raH 6.

Kao ororHocru xoje ucx,ryvyjy oaroBopHocr (ruura cr.na) cMarpajy ce raKBe rBBaHpeAHe H

HenpeABrlAJr,rdBe oKoJrHocru roje npuspeueuo ,rrn 3a criulHo cnpevaaajy ucnymere o6are:a
xoje uacrajy n: oaor Yroropa. Kao c:ryvajerr.r Buure clire cuarpajy ce nopeA npnpoaHr.rx

xaracrporf4 noxapa, eKcrrlro3uja, ourreheua racoBoaa E aKTH HaaJrexHr.rx ApxaBHHx opraHa
xojn oruerajy uru cnpevaeajy pea,ru:aqnjy oeor Yronopa.

Y cryrajy gejcrra onrue cnae o6e yroBopHe crpaue he norpaxr,rrn nyr 3a oapxaBalse
capaAr$e cBe ao pacKuaa yroBopa.

{nan 7.

Y c-rryvajy npeKnaa axrunuocru jegHe yroBopHe crpaHe uJur o6e, npasa H o6asege Hg ogor
Yrosopa ayrouarcru ce npeHoce Ha npaBHor HacJreAHuKa.

t{rax 8.

Yrosopne crpaHe he npe noqerKa paAoBa llMeHoBatr croje npeAcraBHHKe aa npahene
paaoBa H o roMe ce uelyco6uo nucMeHo o6asecrlrrn.

VIII. IIPEHOIIIETbE TIPABA

Yroropne crpaHe cy caruracHe 4a ceoja npana u o6arese u: oaor Yroeopa Mory rrpeHern Ha

rpeha auqa cauo ys o6ocrpaHy carracHocr.

IX. OCTAJIE ONPENEE



X. 3ABPIIIHE O,trPEIIEE

rfuas 9.

Y cryrajy cnopa crpaHxe he Hcrr{ peulaBarH cnopa3yMHo, a axo He ycnejy, cnop ce peuaBa y
nocrynKy npeA crBapHo HaAJrexHfiM cyAoM y HoBoM CaAy.

9,rax 10.

Oaaj Vroaop cryna Ha cHary aaHoM r.r3AaBalLa Peurersa o oAo6peby 3a npr.rKJbfrerbe
eHeprercxnx o6jeKara Ha racHH cNcreu "CPBI,IJA|AC"

rl,rar IL

Yrorop je caqrrlbeH y 8 (ocaM) npuMepaxa, oa Kojux cBaKa yroBopHa crpana :a4pxaea no 4
(verupu) npHMepKa.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ЖАБАЉ – ОПШТИНСКА УПРАВА  
Одељење за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и саобраћај 
Број предмета: ROP-ZAL-38324-IUP-7/2018 
Дана: 03.07.2018. године  
Жабаљ, Николе Тесле 45 
тел.: 021/210-2321 

 
     Општинска управа Жабаљ - Одељење за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и саобраћај, решавајући 
по захтеву поднетом од стране „Mistral Komerc“ DOO из Темерина, Новосадска б.б., путем овлашћеног 
правног лица „Tim-coop“ DOO из Темерина, Партизанска б.б., за издавање решења о употребној дозволи 
на основу члана 8ђ., 134. став 2. и 158. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС", број 72/09, 
81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 
132/14, 145/14) - у даљем тексту: Закон, члана 45. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем („Службени гласник PC", број 113/15, 96/16, 120/17) - у даљем тексту: Правилник, члана 
136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) и члана 17. Одлуке о општинскoj 
управи општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“, број 23/17), издаје:     

 
У П О Т Р Е Б Н У    Д О З В О Л У  

 
ОДОБРАВА СЕ инвеститору „Mistral Komerc“ DOO из Темерина, Новосадска б.б., употреба монтажно-

бетонскe трафостанице МБТС „Мистралˮ максималне снаге 1х1000kVА, 20/0,4kV, габарита 4,30m х 3,55m, 
укупне БРГП од 15,27m2, пројектне предрачунске вредности објеката од 2.614.500,00 РСД (без ПДВ), изграђене 
на катастарској парцели број 13101/6, површине парцеле 6ha 03а 03m2, према решењу о одобрењу извођења 
радова број ROP-ZAL-38324-ISAW-2/2018 од дана 21.03.2018. године и за које је дана 30.03.2018. године 
извршена пријава радова под бројем ROP-ZAL-38324-WA-3/2018.  

О б р а з л о ж е њ е 

Дана 25.06.2018. године овлашћено правно лице „Tim-coop“ DOO из Темерина, Партизанска б.б., се 
путем Централног информационог система обједињених процедура за издавање грађевинских дозвола обратило 
Одељењу за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и саобраћај Општинске управе Жабаљ захтевом за издавање 
употребне дозволе за ближе описани објекат у диспозитиву овог решења.  
 

Уз захтев je приложена следећа документација: 
 

1) елаборат геодетских радова за изведени објекат од 05.06.2018. године, урађен од стране „Прокинг“ ДОО 
из Ђурђева, Миколе Кочиша 9; 

2) извештај комисије за технички преглед број 01-861/1 од 04.06.2018. године, урађен од стране „Института 
за безбедност и сигурност на раду“ ДОО из Новог Сада, Косте Рацина 19, са предлогом за издавање 
употребне дозволе датим од стране одговорног пројектанта Милорада Р. Звијер, дипл. инж. ел., лиценца 
број 350 3826 03, одговорног пројектанта Милана С. Лечића, дипл. грађ. инж., број лиценце 311 3011 03, 
одговорног пројектанта Миодрага С. Живковића, дипл. инж. арх., број лиценце 300 5120 03;  

3) главна свеска број G-538 од фебруара 2018. године, потписана од стране главног пројектанта Видоја Т. 
Вукорепа, дипл. инж. ел., лиценца број 350 0393 03, урађена од стране „Tim-coop“ DOO из Темерина, 
Партизанска б.б., у виду једног PDF документа; 

4) ИДП који се састоји од: 
- 1 Пројекта архитектуре број А-2/18 од фебруара 2018. године, урађеног од стране ПД 

„Бетоњерка“ АД из Сомбора, Апатински пут б.б., у виду једног PDF документа и једног DWFx 
докумeнта - одговорни пројектант: Данијела А. Арнаут, дипл. грађ. инж., лиценца број 311 N599 
14;  

- 2 Пројекта конструкције број К-2/18 од фебруара 2018. године, урађеног од стране ПД 
„Бетоњерка“ АД из Сомбора, Апатински пут б.б., у виду једног PDF документа и једног DWFx 
докумeнта - одговорни пројектант: Данијела А. Арнаут, дипл. грађ. инж., лиценца број 311 N599 
14;   

- 4 Пројекта електроенергетских инсталација број Е-538 од фебруара 2018. године, урађеног од 
стране „TIM-COP“ DОО из Темерина, Партизанска б.б., у виду једног PDF документа и једног 
DWFx докумeнта - одговорни пројектант: Видоје Т. Вукореп, дипл. инж. ел., лиценца број 350 
0393 03;   



5) изјава инвеститора, вршиоца стручног надзора „COING“ DOO из Новог Сада, Словачка 13, и извођача 
радова ПД „Бетоњерка“ АД из Сомбора, Апатински пут б.б., од маја 2018. године, којом се потврђује да 
је изведено стање једнако пројектованом стању; 

6) изјава инвеститора, вршиоца стручног надзора „COING“ DOO из Новог Сада, Словачка 13, и 
извођача радова „TIM-COP“ DОО из Темерина, Партизанска б.б., од маја 2018. године, којом се 
потврђује да је изведено стање једнако пројектованом стању; 

7) пуномоћје за подношење пријаве од дана 30.11.2017. године; 
8) доказ о уплати републичке административне таксе и накнаде за услуге ЦЕОП. 

 

Коначни обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта није издат, јер је инвеститор 
ослобођен од обавезе плаћања истог, будући да предметна парцела није комунално опремљена и јер се исти не 
плаћа приликом изградње комуналне и друге инфраструктуре. 

Гарантни рок за изведене радове на изградњи објеката утврђен je сходно одредбама Правилника о 
садржини и начину вршења техничког прегледа објеката, 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 („Службени гласник PC“, број 27/15, 29/16) и износи две године. 

Решавајући по захтеву, ово Одељење је поступило у смислу члана 158. став. 2. Закона, члана 45. 
Правилника. 

За ово решење наплаћена је такса по тарифном броју 1. и тарифном броју 170. Закона о републичким 
административним таксама (''Службени гласник РС'', број 43/03, 51/03-исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05-др. 
закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 
50/16, 61/17, 113/17, 3/18) у износу од 18.310,00 динара на жиро рачун број 840-742221843-57 у корист 
Републике Србије, и у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа 
Агенција за привредне регистре (''Службени гласник РС'', бр. 119/13, 138/14, 45/15, 106/15, 32/16 и 60/16) 
накнада за ЦЕОП у износу од 2.000,00 динара у корист Агенције за привредне регистре.  
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:   
 
 Против овог решења може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема истог, путем овог 
Одељења Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај у Новом Саду. Жалба се 
таксира са 460,00 динара републичке административне таксе.  

        
       Начелник Општинске управе: 
           Стеван Деспотов, дипл. правник 
 
 

Решење доставити: 
 
1. Инвеститору, 
2. Грађевинској инспекцији, 
3. Имаоцима јавних овлашћења, 
4. Oргану надлежном за послове државног премера и катастра (у року од пет радних дана по 

правноснажности),     
5. Архиви.       

 











































РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ЖАБАЉ – ОПШТИНСКА УПРАВА  
Одељење за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и саобраћај 
Број предмета: ROP-ZAL-8081-CPIH-4/2019 
Дана: 16.07.2019. године 
Жабаљ, Николе Тесле 45  
тел.: 021/210-2321 
 

Општинска управа Жабаљ – Одељење за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и саобраћај, 
решавајући по усаглашеном захтеву Општине Жабаљ са седиштем у Жабљу, Николе Тесле 45, путем 
овлашћеног лица Ференц Касе из Темерина, Николе Пашића 103, за издавање решења о грађевинској 
дозволи на основу члана 8ђ., 134. став 2., 135. и 136. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 
98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон) – у даљем тексту: Закон, члана 21. 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник PC“, 
број 113/15, 96/16, 120/17) – у даљем тексту: Правилник, члана 136. Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС“, број 18/16) и члана 17. Одлуке о општинскoj управи општине Жабаљ („Службени 
лист општине Жабаљ“, број 23/17) издаје:    
 

ГРАЂЕВИНСКУ   ДОЗВОЛУ 
 

ОДОБРАВА СЕ инвеститору Општини Жабаљ са седиштем у Жабљу, Николе Тесле 45, и 
финансијеру „Mistral Komerc“ DOO из Темерина, Новосадска б.б., изградња саобраћајног прикључка за 
потребе прикључења комплекса силоса за житарице са пратећим објектима на катастарској парцели број 
13101/6 к.о. Чуруг, на општински пут на катастарској парцели број 15199 к.о. Чуруг, предрачунске 
вредности од 423.240,00 РСД (без ПДВ).  
 

Саставни део ове грађевинске дозволе су локацијски услови број ROP-ZAL-8081-LOCH-2/2019 од 
30.05.2019. године, као и извод из ПГД и ПГД број Е-09/2019-ПГД-1, оба од јуна 2019. године. године, 
урађени од стране Biroa za projektovanje, inženjering i izvođenje građevinskih radova „Gaf Inženjering“ из 
Темерина, Николе Пашића 103.       
 

Грађевинска дозвола престаје да важи ако се не изврши пријава радова у року од три године од дана 
правноснажности решења којим je издата грађевинска дозвола.   
 

Инвеститор je дужан да пре почетка извођења радова, поднесе овом органу пријаву радова, са 
подацима и доказима прописаним чланом 148. Закона о планирању и изградњи. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

Дана 10.07.2019. године овлашћено лице Ференц Каса из Темерина, Николе Пашића 103, се путем 
Централног информационог система обједињених процедура за издавање грађевинских дозвола обратио 
Одељењу за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и саобраћај Општинске управе Жабаљ усаглашеним 
захтевом за издавање грађевинске дозволе за ближе описани објекат у диспозитиву овог решења.   

Уз усаглашени захтев je приложена следећа документација: 
   
   

- извод из ПГД од јуна 2019. године, потписан од стране главног пројектанта Ференца А. Касе, дипл. 
грађ. инж., лиценца број 311 4188 03, урађен од стране Biroa za projektovanje, inženjering i izvođenje 
građevinskih radova „Gaf Inženjering“ из Темерина, Николе Пашића 103, у виду једног PDF 
документа и једног DWF документa; 

- ПГД број Е-09/2019-ПГД-1 од јуна 2019. године, урађен од стране Biroa za projektovanje, inženjering 
i izvođenje građevinskih radova „Gaf Inženjering“ из Темерина, Николе Пашића 103, који се састоји 
од:  

- 1 Пројекта саобраћајнице - одговорни пројектант: Тамара Ш. Чупић, дипл. грађ. инж., 
лиценца број 318 Р470 17; одговорни вршилац техничке контроле: Мирослав Д. Чупић, 
дипл. грађ. инж., лиценца број 310 Р636 18, у виду једног PDF документа и једног DWF 
документa;  

- извештај о извршеној техничкој контроли ПГД број ТК-G-02-06/2019 од 25.06.2019. године, урађен 
од стране „Хидропројект“ ДОО из Бечеја, Зелена 78; 



- катастарско-топографски план предметне парцеле од фебруара 2019. године урађен од стране 
„Прокинг“ ДОО из Ђурђева, у виду једног PDF документа; 

- пуномоћје за подношење захтева од 25.04.2019. године; 
- уговор о финансирању изградње предметног објекта закључен 08.03.2018. године између 

инвеститора Општине Жабаљ и финансијера „Mistral Komerc“ DOO из Темерина, Новосадска б.б., 
оверен од стране Јавног бележника Дарка Љепића из Жабља, Николе Тесле 17, под бројем УОП-
1521/2018 од 08.03.2018. године; 

- докази о уплати републичке административне таксе и накнаде за услуге ЦЕОП. 
 

Сходно члану 11. Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта 
(„Службени лист општине Жабаљ“, број 5/15, 38/16, 7/19, 15/19), инвеститор је ослобођен плаћања 
доприноса за уређивање грађевинског земљишта јер се исти не обрачунава за објекте у јавној својини, 
објекте комуналне и друге инфраструктуре.  

У току поступка по службеној дужности је прибављен извод из листа непокретности број 5511 к.о. 
Чуруг од Републичког геодетског завода, Служба за катастар непокретности Жабаљ. 

У поступку издавања грађевинске дозволе овај орган je утврдио да су подаци садржани у изводу из 
ПГД, наведеном у ставу два диспозитива овог решења, у складу са локацијским условима број ROP-ZAL-
8081-LOCH-2/2019 од 30.05.2019. године.        

Како je инвеститор испунио све услове за издавање грађевинске дозволе предвиђене одредбом 
члана 135. Закона, то je решено као у диспозитиву овог решења.   
 Ослобођено од плаћања републичке административне таксе у складу са чланом 18. Закона о 
републичким административним таксама (''Службени гласник РС'', број 43/03, 51/03-исправка, 53/04, 42/05, 
61/05, 101/05-др. закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 
45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 3/18, 50/18, 95/18, 38/19).  
 Накнада за ЦЕОП за ово решење наплаћена је у складу са Одлуком о накнадама за послове 
регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре (''Службени гласник РС'', бр. 
119/13, 138/14, 45/2015 и 106/15) у износу од 5.000,00 динара у корист Агенције за привредне регистре. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
 
 Против овог решења може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема истог, путем овог 
Одељења Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај у Новом Саду. Жалба се 
таксира са 480,00 динара републичке административне таксе.  
 
       Начелник Општинске управе: 
           Стеван Деспотов, дипл. правник 
    Решење доставити:         

1. Инвеститору,                
2. Грађевинској инспекцији, 
3. Имаоцима јавних овлашћења,       
4. Архиви. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЖАБАЉ - ОПШТИНСКА УПРАВА 
Одељење за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и саобраћај 
Број предмета: ROP-ZAL-1115-ISAWНА-5/2018 
Дана: 06.07.2018. године 
Жабаљ, Николе Тесле 45 
тел.: 021/210-2321  
 

Општинска управа Жабаљ - Одељење за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и саобраћај, 
решавајући по усаглашеном захтеву поднетом од стране „Mistral Komerc“ DOO из Темерина, Новосадска 
б.б., путем овлашћеног правног лица „Технохидросфера“ ДОО из Беочина, Трг цара Лазара 30, за издавање 
решења о одобрењу извођења радова на изградњи истражно-експлоатационог бунара ИЕБЧ-1 са напојним 
НН водом, на основу члана 8ђ., 134. став 2. и 145. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС", 
број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 -одлука УС, 98/13 - 
одлука УС, 132/14, 145/14) - у даљем тексту: Закон, члана 29. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник PC", број 113/15, 96/16, 120/17) - у даљем 
тексту: Правилник, Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС", број 18/16) и члана 17. 
Одлуке о општинскoj управи општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“, број 23/17), издаје:   
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

ОДОБРАВА СЕ инвеститору „Mistral Komerc“ DOO из Темерина, Новосадска б.б., изградња 
истражно-експлоатационог бунара ИЕБЧ-1 са напојним НН водом, габарита 2,45m х 2,20m, укупне БРГП 
од 5,39m2, предрачунске вредности објеката од 2.458.664,00 РСД (без ПДВ), на катастарској парцели број 
13101/6, површине 6ha 03а 03m2. 

 
Инвеститор je дужан да осам дана пре почетка извођења радова поднесе овом органу пријаву радова 

у складу са чланом 31. Правилника. 
 
Инвеститор je дужан да трајно чува техничку документацију на основу које je издато ово решење. 

 
О б р а з л о ж е њ е  

 
Дана 28.06.2018. године овлашћено правно лице „Технохидросфера“ ДОО из Беочина, Трг цара 

Лазара 30, се путем Централног информационог система обједињених процедура за издавање грађевинских 
дозвола обратило Одељењу за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и саобраћај Општинске управе 
Жабаљ усаглашеним захтевом за издавање решења о одобрењу извођења радова на изградњи објекта ближе 
описаног у диспозитиву овог решења.  

 
Уз захтев je приложена следећа документација: 

   

- главна свеска број 38/18 од маја 2018. године, потписана од стране главног пројектанта Наташе В. 
Стојановић, дипл. грађ. инж., лиценца број 314 Н290 09, урађена од стране „Технохидросфера“ 
ДОО из Беочина, Трг цара Лазара 30, у виду једног PDF документа; 

- ИДП број 38/18 од маја 2018. године, урађен од стране „Технохидросфера“ ДОО из Беочина, Трг 
цара Лазара 30, који се састоји од: 

- 3 Пројекта хидротехничких инсталација - одговорни пројектант: Наташа В. Стојановић, 
дипл. грађ. инж., лиценца број 314 Н290 09, у виду једног PDF документа и четири DWG 
докумeнта;  

- 4 Пројекта електроенергетских инсталација - одговорни пројектант: Драган В. Васић, дипл. 
инж. ел., лиценца број 350 1051 03, у виду једног PDF документа;  

- елаборат заштите од пожара број 02-606/NS од фебруара 2018. године, урађен од стране „Институт 
за безбедност и превентивни инжењеринг“ ДOO из Новог Сада, Војводе Шупљикца 48 (овлашћено 
лице: Дарко Д. Лукић, дипл. инж. ел., лиценца број 350 В412 05); 

- технички опис од 06.06.2018. године, урађен од стране „Технохидросфера“ ДОО из Беочина, Трг 
цара Лазара 30; 

- катастарско-топографски план предметне парцеле од 08.02.2017. године, урађен од стране 
„Прокинг“ ДОО из Ђурђева, у виду једног PDF документа и једног DWG докумeнта; 

- услови ЕПС Дистрибуција, Огранак Електродистрибуција Нови Сад од 12.04.2018. године;  



- докази о уплати републичке административне таксе и накнаде за услуге ЦЕОП;  
- пуномоћје за подношење захтева од дана 16.01.2018. године. 

 

Инвеститор није у обавези да до пријаве радова регулише односе са јединицом локалне самоуправе 
у смислу обрачуна доприноса за уређење градског грађевинског земљишта јер предметна парцела није 
комунално опремљена и јер се исти не плаћа приликом изградње комуналне и друге инфраструктуре. 

У току поступка по службеној дужности је прибављен препис листа непокретности број 12071 к.о. 
Чуруг од Републичког геодетског завода, Центар за катастар непокретности Нови Сад, Служба за катастар 
непокретности Жабаљ.   

По пријему захтева од стране овог Одељења, утврђено je да је документација урађена у складу са 
претходно издатим локацијским условима број 353-31/2018-III-01 од 24.04.2018. године, као и да су 
испуњени и други формални услови за поступање по истом, па je решено као у диспозитиву овог решења. 
 Такса за ово решење наплаћена је по тарифном броју 1. и 165. Закона о републичким 
административним таксама (''Службени гласник РС'', број 43/03, 51/03-исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05-
др. закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 
112/15, 50/16, 120/17, 3/18) у износу од 5.710,00 динара на жиро рачун број 840-742221843-57 у корист 
Републике Србије, као и у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које 
пружа Агенција за привредне регистре (''Службени гласник РС'', брoj 119/13, 138/14, 45/15, 106/15, 32/16, 
60/16) накнада за ЦЕОП у износу од 2.000,00 динара у корист Агенције за привредне регистре.  
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
 

 Против овог решења може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема истог, путем овог 
Одељења Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај у Новом Саду. Жалба се 
таксира са 470,00 динара републичке административне таксе.  
 

      Начелник Општинске управе: 
          Стеван Деспотов, дипл. правник 

Решење доставити:         
 

1. Инвеститору,                
2. Грађевинској инспекцији, 
3. Имаоцима јавних овлашћења,       
4. Архиви.  
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