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Ш а б а ц
Градска управа града Шапца - Одељење за урбанизам, Одсек за обједињену процедуру на основу
чл. 158 ст. 2. 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 83/18) и чл. 44. ст. 1 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем (“Сл. гласник РС” бр. 113/15, 96/16 и 120/18) у поступку издавања употребне
дозволе за МБТС 20/0,42 kV, 2х1000 kVА (2х630 kVА) „Центар 5” на кат. парц. бр. 5588 К.О. Шабац и
прикључног кабла за МБТС „Центар 5” на кат. парц. бр. 5588 К.О. Шабац и прикључних 0,4 kV
каблова за пословно-стамбени објекат преко кат. парц. бр. 5588, 5598/1, 5541/1, 5590/2, 5593/2, 5598/2 и
5609 К.О. Шабац, покренутом по захтеву инвеститора ОДС „ЕПС Дистрибуција“ ДОО Београд,
Огранак Шабац са седиштем у Шапцу ул. Поцерска бр. 86, поднетом преко законског заступника
пуномоћника “Сет” д.о.о. Шабац, доноси:
З А К Љ У Ч А К
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-4858-IUP-9/2019 за издавање употребне дозволе за
МБТС 20/0,42 kV, 2х1000 kVА (2х630 kVА) „Центар 5” на кат. парц. бр. 5588 К.О. Шабац и
прикључног кабла за МБТС „Центар 5” на кат. парц. бр. 5588 К.О. Шабац и прикључних 0,4 kV
каблова за пословно-стамбени објекат преко кат. парц. бр. 5588, 5598/1, 5541/1, 5590/2, 5593/2, 5598/2 и
5609 К.О. Шабац,
поднет од стране ОДС „ЕПС Дистрибуција“ ДОО Београд, Огранак Шабац са
седиштем у Шапцу ул. Поцерска бр. 86, дана 30.05.2019. године.
Образложење
ОДС „ЕПС Дистрибуција“ ДОО Београд, Огранак Шабац са седиштем у Шапцу ул. Поцерска
бр. 86, преко законског заступника пуномоћника “Сет” д.о.о. Шабац, поднело је овом органу захтев
за издавање употребне дозволе ближе описане у диспозитиву. Уз захтев поднет дана 30.05.2019.
године, преко централног информационог система Агенције за привредне регистре приложена је
техничка документација у dwg формату и следећи прилози у pdf формату потписани квалификованим
електронским потписима:
-овлашћење за заступање у овом поступку од 15.10.2018.године;
-докази о уплати републичких административних такси у износима од 310,00 на захтев,
18.220,00 динара за издавање употребне дозволе и 2.000,00 динара накнаде за услуге Централне
евиденције обједињених процедура;
-пројекат за извођење који се састоји од главне свеске и пројекта електроенергетских
инсталација урађен од “Сет” д.о.о. Шабац, главни пројектант је дипл.инж.ел. Јелена Квачановић;
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-изјава потписана од законског заступника инвеститора, одговорног лица извођача радова
“PCTEL” d.о.о. директора Лучић Аце, лица са лиценцом одговорног извођача радова дипл.инж.ел.
Крљановић Николе, стручног надзора дипл.инж. ел. Квачановић Јелене да приликом извођења радова
на изградњи МБТС 20/0,42 kV, 2х1000 kVА (2х630 kVА) „Центар 5” на кат. парц. бр. 5588 К.О. Шабац
и прикључног кабла за МБТС „Центар 5” на кат. парц. бр. 5588 К.О. Шабац и прикључних 0,4 kV
каблова за пословно-стамбени објекат преко кат. парц. бр. 5588, 5598/1, 5541/1, 5590/2, 5593/2, 5598/2 и
5609 К.О. Шабац,
није дошло до одступања од пројекта за извођење објекта, те да је изведено
стање једнако пројектованом;
-извештај о извршеном техничком прегледу бр. 04-01/2019 од 17.01.2019. године, урађен од
“Института за заштиту на раду” а.д. Нови Сад, са одлуком о одређивању комисије и предлогом да се
изда дозвола за употребу.
Чланом 8ђ ставом 2. тачком 4. 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) прописано је да надлежни орган проверава да ли је уз
захтев, односно пријаву приложена сва документација прописана овим законом и подзаконским актима
донетим на основу овог закона.
Чланом 43. ставом 1. тачком 4. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем (“Сл. гласник РС” бр. 113/15, 96/16 и 120/17) прописано је да по пријему захтева за
издавање употребне дозволе, надлежни орган проверава испуњеност формалних услова за поступање
по захтеву, односно да ли је уз захтев приложена сва документација прописана Законом и
подзаконским актима донетим на основу закона.
Увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је следеће:
-Чланом 17. ст. 2. Правилника о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта,
саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу,
осматању тла и објеката у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине
врсте објеката (“Сл. гласник РС” бр. 27/15 и 29/15), прописано је да чланове Комисије, као и
председника Комисије, одлуком именује инвеститор, односно ако инвеститор повери вршење
техничког прегледа привредном друштву, односно другом правном лицу, председника и чланове
Комисије одлуком одређује овлашћено лице тог привредног друштва, односно правног лица.
Приложени извештај садржи одлуку о одређивању лица за вршење техничког прегледа, потписану од
стране директора огранка Топаловић Радмила. Записнику није приложен уговор (чл. 17. ст. 3)
закључен између инвеститора и привредног друштва из којег се може закључити да је овлашћено лице
привредног друштва овлашћено и за именовање чланова Комисије и председника.
-У извештају комисије за технички преглед објекта наведено је да се извештај односи на МБТС
20/0,42 kV, 2х1000 kVА (2х630 kVА) „Центар 5”, прикључни кабл за МБТС „Центар 5” и прикључне
каблове за пословно стамбени објекат. Комисија потврђује да је објекат изведен у складу са идејним
пројектом, да је доставила записник инвеститору и да је објекат подобан за употребу. Међутим,
комисија предлаже да се употребна дозвола изда за део објекта. Предлог комисије није у складу са
остатком записника. Уколико комисија предлаже да се упоребна дозвола изда за део објекта, потребно
је да тај део представља техничко технолошку целину која се као таква може самостално користити.
Такође у записнику је потребно је навести и који део објекта је подобан за употребу. Поред тога,
потребно је и да Комисија костатује да је објакт изграђен у складу са пројектом за извођење.
Имајући у виду да приложена документација садржи недостатке због којих се не може
прихватити, на основу овлашћења из члана 44. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем, одлучено је као у диспозитиву закључка.
Уколико у складу са чланом 44. став 4. Правилника о спровођењу обједињене процедуре
електронским путем (“Сл. гласник РС” бр. 113/15, 96/16 и 120/17) подносилац захтева у року од 10 дана
од пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници овог
Органа поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља се документација
поднета уз захтев који је одбачен нити се поново плаћа административна такса и накнада. У наведеним
роковима захтев с е подноси као усаглашен захтев, преко централног информационог система Агенције
за привредне регистре.
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог закључка може се изјавити приговор Градском већу
града Шапца, у року од 3 дана од дана пријема истог, кроз централни информациони систем Агенције
за привредне регистре.
Обрадила
дипл.правник Биљана Вудраг

ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
дипл.инж.геодез. Миљан Угринић
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