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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 Друштва за производњу, промет и услуге “FRUTTI”, ДОО са седиштем у
Шапцу, Ул. хајдук Станка бр. 46, матични бр. 17465520, чији је пуномоћник маст. инж. грађ.
Ђуричић Ивана из Заблаћа, Ул. Младена Ст. Ђуричића бр. 24д, за издавање употребне
дозволе за изграђену зидану трансформаторску станицу ЗТС 20/0,4kV, 2x1000 kVA
(1x1000kVA) „FRUTTI NOVA“ и прикључни Ек 0,4kV на кат. парцели бр. 2785/10 КО Majур,
доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-546-IUP-13/2022 за издавање употребне дозволе за
изграђену зидану трансформаторску станицу ЗТС 20/0,4kV, 2x1000 kVA (1x1000kVA)
„FRUTTI NOVA“ и прикључни Ек 0,4kV на кат. парцели бр. 2785/10 КО Majур, који је
поднет овом органу 14.12.2022. године од стране инвеститора “FRUTTI”, ДОО Шабац, преко
пуномоћника маст. инж. грађ. Ђуричић Иване из Заблаћа, Ул. Младена Ст. Ђуричића бр. 24д.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Друштво за производњу, промет и услуге “FRUTTI”, ДОО са седиштем у Шапцу, Ул.
хајдук Станка бр. 46, поднело је овом органу 14.12.2022. године захтев за издавање



употребне дозволе за изграђену зидану трансформаторску станицу ЗТС 20/0,4kV, 2x1000
kVA (1x1000kVA) „FRUTTI NOVA“ и прикључни Ек 0,4kV на кат. парцели бр. 2785/10 КО
Majур. Захтев је поднет електронским путем, кроз централни информациони систем
Агенције за привредне регистре, преко пуномоћника маст. инж. грађ. Ђуричић Иване из
Заблаћа, Ул. Младена Ст. Ђуричића бр. 24д, која поседује лиценце бр. 341 И052 21 и 441
M053 21 ИКС.

Уз захтев је приложена следећа документација, у pdf формату електронски потписана, а
графичка документација и у dwg формату:

-пуномоћје,

-идејни пројекат (0-главна свеска, 1-пројекат архитектуре, 2-пројекат конструкције и 4-
пројекат електроенергетских инсталација) који је урађен од стране Самосталне занатске
радње “Зора”, Зоран Митровић предузетник Мали Зворник, главни пројектант је дипл. инж.
ел. Митровић Зоран, бр. лиценце 350 9399 04 ИКС;

-изјава законског заступника инвеститора Петровић Владимира, заступника извођача радова
“Микро стан – 2006”, ДОО Коцељева Милошевић Јелене, одговорног извођача радова дипл.
инж. арх. Ференц Золтана, бр. лиценце 400 1075 03 ИКС и стручног надзора дипл. грађ.
инж. Божић Радомира, бр. лиценце 311 Ф117 07 ИКС, за архитектонско-грађевинске радове,
из 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;

-изјава законског заступника инвеститора Петровић Владимира, законског заступника
извођача радова “Лозницаелектро”, АД Лозница Јевтић Јевте, одговорног извођача радова
дипл. инж. ел. Јевтић Јевте, бр. лиценце 450 9650 06 ИКС и стручног надзора дипл. инж. ел.
Матић Жељка, бр. лиценце 350 3427 03 ИКС, за електроинсталатерске радове, из 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;

-уговор о поверавању вршења техничког прегледа закључен између инвеститора, са једне
стране и “Института за заштиту на раду”, АД Нови Сад огранак Шабац, са друге стране;

-извештај комисије за технички преглед са одлуком о одређивању председника и члана
комисије за електроенергетске радове дипл. инж. ел. Топаловић Радмила, бр. лиценце 350
2660 03 ИКС и члана комисије за грађевинске радове дипл. грађ. инж. Нешић Маричић
Снежане, бр. лиценце 411 Ф038 10 ИКС, записником и предлогом да се изда употребна
дозвола;

-катастарско-топографски план, елаборат геодетских радова за објекат и за подземне
инсталације који су урађени од стране “ГПС Геолегал”, ДОО Шабац;

-докази о извршеним уплатама и то: републичке административне таксе на захтев у износу
од 330 динара и за издавање употребне дозволе за објекат “Г” категорије износу од 19.420
динара и накнаде за ЦЕОП у износу од 2.000 динара.

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 15.12.2022. године обратио
Републичком геодетском заводу и то Служби за катастар непокретности Шабац и Сектору за
катастар непокретности Одељењу за катастар водова Ваљево. Од Одељења за катастар
водова Ваљево је 19.12.2022. године примљено обавештење бр. 956-03-305-2866/2022 од
19.12.2022. године у којем је утврђено да елаборат геодетских радова за подземне
инсталације нема недостатака. Од Службе за катастар непокретности Шабац је 5.1.2023.
године примљен записник бр. 952-001-26140/2022 од 29.12.2022. године у којем је наведено
да је елаборат геодетских радова за објекат урађен у складу са прописима. За време док траје
преглед елабората не теку рокови за издавање употребне дозволе, према ставу 19. истог
члана Закона о планирању и изградњи.

Међутим, увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је следеће:

-У захтеву су наведени подаци само за трафо станицу, а према осталој документацији
(записник комисије, елаборати итд.) обухваћен је и електроенергетски вод 0,4kV, па је у
захтеву потребно навести податке и за вод.

-Изјава из 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) за електроинсталатерске радове, којом се потврђује да је изведено стање једнако
пројектованом обухвата само ЗТС, а не и електроенергетски вод 0,4 kV.

-У складу са чл. 18. ст. 2. тач. 6б) Правилника о садржини и начину вршења техничког
прегледа објекта, 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 (“Сл. гласник РС" бр. 27/2015, 29/2016 и
78/2019) записник комисије за технички преглед садржи и основне податке о прикључцима
објекта на инфраструктуру са унетим потврдама ималаца јавних овлашћења о прикључцима.
У приложеном записнику комисије за технички преглед није наведено да ли је предметна
трафо станица прикључена или не на електроенергетску мрежу него је само у делу “23.
Основни подаци о прикључцима објекта на инфраструктуру” преписан део о прикључењу
на електроенергетску мрежу из главне свеске идејног пројекта. Потребно је навести да ли је
објекат прикључен на електроенергетску мрежу и ако јесте навести број потврде имаоца
јавних овлашћења (ЕД Шабац) да је објекат прикључен на ту мрежу односно ако није
прикључен потребно је навести да објекат није прикључен на електроенергетску мрежу али
да је подобан да буде прикључен (ако су за то испуњени услови).

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                                                                                                      ПО ОВЛАШЋЕЊУ
дипл. прав. Јелена Ђокић                                                 НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
                                                                                               дипл. инж. геодез. Миљан Угринић
 
Доставити:
-пуномоћнику,
-архиви.

 


