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Куршумлија
Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Куршумлија, поступајући
по захтеву који је поднео „FRUIT COOPERATION“ ДОО (МБ: 21108979, ПИБ: 109000098) из
Куршумлије, село Жуч, преко пуномоћника Наташе Марковић из Куршумлије, село Жуч, за
издавање употребне дозволе за трафо-станицу, на основу члана 8ђ. Закона о планирању и
изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС,
98/13-УС, 132/2014 и 145/2014), чл. 43. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15 и 96/2016), Правилника о начину размене
докумената и поднесака електронским путем и форми у којоj се достављају акта у вези са
обједињеном процедуром („Сл. гласник РС“, бр. 113/15) и Правилника о садржини и начину
вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању
подобности објекта за употребу, осматрања тла и објекта у току грађења и употребе и
минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката („Сл. гласник РС“, 27/2015 и
29/2016) доноси следећи:

ЗАКЉУЧАК

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ивеститора „FRUIT COOPERATION“ ДОО из Куршумлије, село Жуч, за
издавање употребне дозволе за зидану трафо-станицу ТС-БС 10/0,4 кV снаге до 1x63 kVA на
катастарској парцели бр. 783/1 KO Жуч, због неиспуњења формалних услова за даље поступање
по захтеву.

Образложење
Инвеститор „FRUIT COOPERATION“ ДОО из Куршумлије, село Жуч, поднео је преко законског
заступника Наташе Марковић из Куршумлије, село Жуч, захтев Одељењу за привреду и локални
економски развој Општинске управе Куршумлија кроз Централни информациони систем,
евидентиран под бројем ROP-KUR-19937-IUP-1/2017 дана 06.07.2017. године, заведен у нашој
служби под бројем 01-351-676, за издавање употребне дозволе за зидану трафо-станицу ТС-БС
10/0,4 кV снаге до 1x63 kVA на катастарској парцели бр. 783/1 KO Жуч.
Уз захтев, инвеститор је приложио: овлашћење, Пројекат изведеног објекта (0-Главна свеска, 1Пројекат архитектуре, 4-Пројекат електроенергетских инсталација); графичке прилоге у dwg
формату, Елаборат геодетских радова за објекат, Елаборат геодетских радова за подземне
инсталације, Извештај комисије за технички преглед, доказ о уплати републичке таксе у износу
од 310,00 динара и 6481,00 динара, доказ о уплати општинске накнаде за услуге у износу од
1950,00 динара и доказ о уплати накнаде за ЦЕОП у износу од 2000,00 динара.
Разматрајући предметни захтев и приложену документацију, надлежни орган је приступио
провери испуњености формалних услова за поступању по захтеву у складу са чл. 43. Правилника
о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15
и 96/2016), Правилником о начину размене докумената и поднесака електронским путем и форми
у којој се достављају акта у вези са обједињеном процедуром („Сл. гласник РС“, бр. 113/2015),

Прилогом 12-Форма техничке документације и електронско потписивање за потребе обједињене
процедуре, и чл. 18. Правилника о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта,
саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу,
осматрања тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за
поједине врсте објеката („Сл. гласник РС“, 27/2015 и 29/2016), и утврдио да нису испуњени сви
формални услови, и то:
1. Елаборати геодетских радова за објекат и подземне инсталације су електронски потписани
само од овлашћеног лица које је израдило елаборат, па је потребно да буду електронски
потписани и од одговорног лица израђивача елабората (предузетника);
2. У Извештају комисије за технички преглед недостају следећи подаци:
- У списку документације стављене на располагању комисије не постоји пријава радова,
изјава и пријава завршетка изградње темеља, изјава и пријава завршетка изградње објекта
у конструктивном смислу; записници грађевинског инспектора...;
- Опис измена до којих је дошло током извођења радова у односу на решење о одобрењу за
извођење радова и идејни пројекат/пројекат за извођење;
- Основни подаци о прикључцима објекта на инфраструктуру;
- Коначна обрачуната вредност изведених радова;
3. Није достављен доказ о уплати накнаде за ЦЕОП за поднету пријаву завршетка темеља;
4. Није достављен доказ о уплати накнаде за ЦЕОП за поднету пријаву завршетка објекта у
конструктивном смислу;
5. У Главној свесци пројекта изведеног објекта примећени су следећи недостаци, у складу са чл.
61.,70. и 71. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле
техничке документације према класи и намени објекта („Сл. гласник РС“, бр. 23/2015 и
77/2015), и то:
- Приложити изјаву главног пројектанта пројекта изведеног објекта (приложена је изјава
главног пројектанта идејног пројекта);
- Изјава одговорног пројектанта архитектуре не треба да буде у главној свесци;
- У табели Основни подаци о објекту и локацији нејасно су дати подаци о трафо-станици
(назначен је стари и НОВИ објекат, укупна нето површина приземља 198,50 m2, укупна
бруто површина приземља 231,44 m2...), и дата је предрачунска вредност објекта, уместо
коначне вредности објекта;
- Опис одступања изведеног објекта у односу на идејни пројекат који садржи и наводе
листова појединих делова пројекта где су те измене видљиве;
На основу напред наведеног, а у складу Законом о планирању и изградњи и Правилником о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, одлучено је као у диспозитиву.
Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније 30 дана од
дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе нов, усаглашен
захтев и отклони све недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен,
нити поново плаћа административне таксе.
Правна поука: На овај закључак може се уложити приговор Општинском већу Општине
Куршумлија у року од 3 дана од дана његовог достављања. Жалба се таксира са 210,00 динара
административне таксе на рачун бр. 840-742251843-73, број модела 97, са позивом на број 33-054.

Обрадила,
Самостални саветник за грађевинарство
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