
 

Број: ROP-KOS-29020-IUPH-2/2017 

Заводни број: 351-496/2017 

Датум: 24.10.2017. год.  

К О С Ј Е Р И Ћ 

 

Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално – стамбене и 

имовинско – правне послове, Општинске управе Косјерић, решaвајући по усаглашеном 

захтеву инвеститора „AQUAWELL PRODUCTION“ DOO NOVI SAD, Иве Лоле Рибара 6/1, 

за издавање употребне  дозволе за пословно – производни објекат – фабрику за 

паковање минералне воде, на кат. пар. број 219/1 КО Галовићи, поднетом преко 

пуномоћника Срђана Илића , на основу чл. 8ђ Закона о планирању и изградњи ("Службени 

Гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 24/2011, 121/2012, 42/2013–УС, 50/2013-УС, 

98/2013-УС,  132/2014 и 145/2014), члана 44. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем („Службени Гласник РС“ број 113/2015 и 96/2016)  и члана 

146. Закона о општем управном поступку („Службени Гласник РС“ број 18/2016),  доноси 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора „AQUAWELL PRODUCTION“ DOO NOVI SAD, Иве 

Лоле Рибара 6/1, ПИБ: 103595277; Матични број: 17574612, правног следбеника „Audiotel V 

doo” Галовићи бб, за издавање употребне дозволе за пословно – производни објекат – 

фабрику за паковање минералне воде, на кат. пар. број 219/1 КО Галовићи, број ROP-KOS-

29020-IUP-1/2017, код овог органа заведен под бројем  351-496/2017 од 13.10.2017. године, 

због неиспуњености формалних услова за поступање по захтеву. 

 

 

Образложење 

 

Инвеститор, „AQUAWELL PRODUCTION“ DOO NOVI SAD, преко пуномоћника, 

Срђана Илића, поднео је, преко ЦИС-а усаглашен  захтев  ROP-KOS-29020-IUPH-2/2017,  

код овог органа заведен под бројем 351-496/2017  од  13.10.2017. године за  издавање 

употребне дозволе за пословно – производни објекат – фабрику за паковање минералне воде, 

на кат. пар. број 219/1 КО Галовићи, ближе описан у диспозитиву овог решења. 

 

Уз захтев је приложена следећа документација: 

- Доказ о уплати административне таксе и накнаде за ЦЕОП; 

- Пуномоћје и овлашћење за подношење захтева; 

- Уговор о вршењу услуге техничког прегледа закључен између Инвеститора и 

предузећа „Лимес Инжењеринг“ д.о.о. из Ужица; 

- Елаборат геодетских радова за изведени објекат ; 

- Елаборат геодетских радова за подземне инсталације;  

- Извештај комисије за технички преглед изведених радова, којим се утврђује да је 

објекат подобан за употребу; 

- Пројекат изведеног објекта (Главна свеска, пројекат архитектуре, пројекат 

конструкције, пројекат електроенергетских инсталација, пројекат инсталација 

дојаве пожара, пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација, пројекат 
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машинских инсталација и пројекат водовода и канализације) израђен од стране 

Бироа за конструкције „Конструктор“ из Ужица. Главни пројектант Драганна 

Кнежевић дипл.инж.арх. са лиценцом ИКС број 3000447 03; 

- Енергетски пасош; 

- Изјава инвеститора, надзорног органа и извођача радова да је објекат израђен у 

складу са грађевинском дозволом и пројектом за извођење; 

- Решење МУП-а, Сектор за ванредне ситуације број 217-7426/17 од 05.07.2017. 

године којим се утврђује да је објекат подобан за употребу у погледу 

спроведености мера заштите од пожара; 

 

У складу са чланом 8ђ Закона о планирању и изградњи и чланом 43. Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем надлежни орган је, увидом 

у достављену документацију, извршио проверу испуњености формалних услова  за даље 

поступање по захтеву и утврдио следеће недостатке : 

 

- У пројекту изведеног објекта, везано за прикључак на канализациону 

мрежу, наведено је да је објекат прикључен на формирани систем за 

пречишћавање у власништву инвеститора, који се налази на истој катастарској 

парцели. Увидом у расположиву документацију, надлежни орган је утврдио да је  

предузећу „Аудиотел В“ д.о.о. из Београда, решењем број 351-1/2014 од 

15.01.2014. године од стране Службе за урбанизам и инфраструктуру Општинске 

управе Косјерић, одобрено извођење радова на изградњи постројења за третман 

отпадних вода за фабрику за прераду и паковање минералне воде. За исто 

постројење инвеститор је дужан да прибави употребну дозволу пре подношења 

захтева за издавање употребне дозволе за пословно – производни објекат. 
 

Чланом 44. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем („Службени Гласник РС“ број 113/2015 и 96/2016) прописано је да, ако нису испуњени 

формални услови за даље поступање по захтеву, надлежни орган захтев за издавање 

употребне дозволе одбацује закључком уз навођење свих недостатака. 

 

На основу свега изнетог одлучено је као у диспозитиву. 

 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити 

приговор Општинском већу Општинске управе Косјерић у року од три дана од дана 

достављања. 

 

 

 

 

ОБРАДИЛА: РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

Милуника Марић Милинко Крстић 

 

 

 

 

    Закључак доставити:  

- Подносиоцу захтева;  

- Објавити на сајту општине Косјерић 
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