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Градска управа града Шапца - Одељење за урбанизам, Одсек за спровођење обједињене
процедуре 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, 83/18, 31/19, 9/20 и 62/21) и чл. 44.
ст. 1 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл.
гласник РС” бр. 68/19) у поступку издавања употребне дозволе за бетонску стубну
трафостаницу 20/0,4kv снаге 250(160)kVa “Богосавац 9-Воћар” на кат.парц. бр. 129/2 К.О.
Богосавац, покренутом по усаглашеном захтеву инвеститора Земљорадничке задруге “Воћар
Богосавац” са седиштем у Богосавцу у ул. Вука Караџића бр. 2А, МБ 21484199, поднетом
преко пуномоћника Крљановић Николе дипл.инж.ел. бр. лиценце 450 Г474 12 ИКС, доноси:

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ усаглашени захтев бр. ROP-SAB-7441-IUPH-11/2022 за издавање
употребне дозволе за бетонску стубну трафостаницу 20/0,4kv снаге 250(160)kVa “Богосавац
9-Воћар” на кат.парц. бр. 129/2 К.О. Богосавац, поднет дана 9.12.2022.године, од стране
Земљорадничке задруге “Воћар Богосавац” са седиштем у Богосавцу у ул. Вука Караџића
бр. 2А.

 

О б р а з л о ж е њ е

 



Земљорадничка задруга “Воћар Богосавац” са седиштем у Богосавцу у ул. Вука Караџића
бр. 2А, преко пуномоћника Крљановић Николе дипл.инж.ел. бр. лиценце 450 Г474 12 ИКС,
поднела је дана 9.12.2022. године, усаглашени захтев за издавање употребне дозволе за
објекат ближе описан у диспозитиву. Претходни захтев одбачен је дана 19.11.2022.године. Уз
захтеве поднете преко централног информационог система Агенције за привредне регистре
приложени су елаборат геодетских радова у dwg формату и следећи прилози у pdf формату:

-овлашћење којим је Земљорадничка задруга “Воћар Богосавац” овластила “ПЦ Тел” д.о.о.
Крчмар да изврши израду пројектне документације и именује пројектанта за изгадњу
бетонске стубне трафостанице;

-пуномоћје којим је “ПЦ Тел” д.о.о. Крчмар овластило Николу Крљановића да у име
извођача радова преда изајву о завршетку објекта у конструктивном смислу;

-пуномоћје којим је инвеститор овластио Крљановић Николу да поднесе захтев за издавање
употребне дозволе;

-прилог 7, изјава инвеститора, вршиоца стручног надзора и извођача радова од
9.11.2022.године;

-елаборат снимања водова израђен од “Геогрид” Уб;

-извештај о прегледу и исправности и испуњености услова за пуштање у трајни рад бр. 2/22
од 2.12.2022.године израђен од “БС-пројект 2009” д.о.о.

Чланом 43. ст. 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/19) 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. 68/19) 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.

Елаборат геодетских радова у складу са чл. 158 став 18 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, 83/18, 31/19,
37/19, 9/20 и 52/21) достављен је дана 13.12.2022.године, на преглед РГЗ Служби за катастар
непокретности Шабац и Служби за катастар водова Ваљево. Чланом 158.ставом 19 Закона о
планирању и изгради је прописано да док траје преглед елабората из става 18. овог члана не
теку рокови прописани за издавање употребне дозволе. Дана 15.12.2022. године РГЗ Службa
за катастар водова Ваљево доставила је обавештење о прегледу елабората геодетских радова
бр. 956-03-305-2250/2022 од 17.10.2022.године у којем је наведено да елаборат нема
недостатака и да ће ОКВ Ваљево извршити картирање и упис предметног вода и да ће
решење о упису вода и потврду о извршеном мерењу и картирању доставити подносиоцу
захтева. РГЗ Служба за катастар непокретности Шабац доставила је дана 22.12.2022.године
обавештење бр. 952-04-001-25812/2021 од 20.12.2021.године, у коме је наведено да се
елаборат односи на премер водова и да је елаборат потребно доставити Одељењу за катастар
водова Ваљево.

Увидом у поднети захтев и прилоге утврђенo je следеће:

-Захтеву нису приложени докази о извршеним уплатама таксе на захтев у износу од 330,00
динара, за издавање употребне дозволе у износу од 19.420,00 и накнаде за ЦЕОП у износу



од 2.000,00 динара;

-Захтеву није приложен извештај комисије за технички преглед са уговором и одлуком о
именовању комисије за технички преглед. Приложени извештај о прегледу и исправности и
испуњености услова за пуштање у трајни рад бр. 2/22 од 2.12.2022.године израђен од “БС-
пројект 2009” д.о.о. не може се сматрати записником о извршеном техничком прегледу.
Захтеву је потребно приложити записник о извршеном техничком прегледу који садржи
податке наведене у чл. 18. ст. 2. Правилника о садржини и начину вршења техничког
прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности
објеката 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, 29/16 и 78/19),
са одлуком о именовању председника и чланова комисије у складу са чл.16. и 17.
Правилника, потисан у складу са чл. 18. ст. 4. и 6. Правилника, у форми датој у прилогу 2
Правилника.

Имајући у виду наведено недостатке, на основу овлашћења из члана 44. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, одлучено је као у
диспозитиву решења.

Овим захтевом, подносилац је искориститио право на подношење усаглашеног захтева, без
обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања
административне таксе односно накнаде (чл. 44. ст. 5. у вези са ст. 7. Правилника о поступку
спровођења поступка обједињене процедуре електронским путем).

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења 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                                                                                        РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

дипл.прав. Биљана Вудраг                                            дипл.простор.план. Јасмина Стевановић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


