Република Србија
ГРАД ШАБАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам
Одсек за обједињену процедуру
Број предмета: ROP-SAB-279-ISAW-1/2018
Заводни број: 353-4-2/2018-11
Дана: 10.01.2018. године
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ШАБАЦ
На основу чл. 145. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС бр.
72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС,
98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл. 29. ст. 5. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем (Службени гласник РС бр. 113/15, 96/16 и 120/17),
Одсек за обједињену процедуру одељења за урбанизам градске управе града Шапца решавајући
по захтеву ОДС “ЕПС Дистрибуција“ ДОО Београд огранак Електродистрибуција Шабац са
седиштем огранка у Шапцу, ул. Поцерска бр. 86, поднетом преко пуномоћника Петронић Сање,
за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи прикључног
нисконапонског проводника до постојећег бетонског стуба на кат. парцели бр. 111 КО
Мрђеновац, а преко кат. парцела бр. 108/3 и 106 КО Мрђеновац, у месту Мрђеновац, доноси
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-279-ISAW-1/2018 за издавање решења којим се
одобрава извођење радова на изградњи прикључног нисконапонског проводника до постојећег
бетонског стуба на кат. парцели бр. 111 КО Мрђеновац, а преко кат. парцела бр. 108/3 и 106 КО
Мрђеновац, у месту Мрђеновац, који је поднет овом органу 08.01.2018. године од стране ОДС
“ЕПС Дистрибуција“ ДОО Београд огранак Електродистрибуција Шабац.
Образложење
ОДС “ЕПС Дистрибуција“ ДОО Београд огранак Електродистрибуција Шабац са
седиштем огранка у Шапцу, ул. Поцерска бр. 86, поднело је дана 08.01.2018. године, овом
органу електронским путем захтев за издавање решења за извођење радова из диспозитива овог
закључка, a преко пуномоћника запослене Петронић Сање. Уз захтев је приложена следећа
документација: пуномоћје, у pdf формату електронски потписано; идејни пројекат који je
урађен од стране инвеститора, главни пројектант је дипл. инж. ел. Миленко Симић, бр. лиценце
350 3422 03 ИКС, у pdf формату електронски потписано и у dwg формату; катастарскотопографски план који је урађен од стране “Террапројект”, Шабац, у pdf формату електронски
потписано и у dwg формату; услови за укрштање и паралелно вођење и сагласности на трасу од
следећих управљача инсталација водова и то: ЈКП “Телеком”, Шабац бр. 7010-474772/1 од
21.12.2017. године, ЈКП „Водовод Шабац“, Шабац бр. 7799/СР-270/2017 од 14.12.2017. године и
ЈП “Инфраструктура Шабац” бр. 3182-01 од 11.12.2017. године, у pdf формату електронски
потписано; уговор о службености закључен између ОДС ЕД Шабац и Гранић Милић,
сувласника кат. парцеле бр. 108/3 КО Мрђеновац, у pdf формату електронски потписано; уговор
о службености закључен између ОДС ЕД Шабац и Гранић Милунке, сувласника кат. парцеле
бр. 108/3 КО Мрђеновац, у pdf формату електронски потписано; уговор о службености
закључен између ОДС ЕД Шабац и Ранђић Милована, власника кат. парцеле бр. 106 КО
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Мрђеновац, у pdf формату електронски потписано и докази о прописаним уплатама и то:
републичка административна такса на захтев у износу од 310 динара и за издавање решења у
износу од 5400 динара и накнада за ЦЕОП у износу од 2000 динара.
Чланом 29. ст. 2. тач. 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем (Службени гласник РС бр. 113/15, 96/16 и 120/17) прописано је да
надлежни орган по пријему захтева за издавање решења из чл. 145. Закона о планирању и
изградњи проверава усклађеност захтева са планским документом. Чланом 29. ст. 5. наведеног
правилника прописано је да ако нису испуњени наведени услови, надлежни орган захтев
одбацује закључком у року од 5 радних дана од дана подношења захтева.
Увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је да уз захтев није
приложена сагласност ЈВП “Србијаводе” на предвиђену трасу ваздушног прикључног
нисконапонског проводника у свему према Просторном плану града Шапца (Службени лист
града Шапца бр. 7/12) и правилима уређења и грађења.
Имајући у виду напред наведено овај орган је у оквиру својих овлашћења из чл. 29. ст. 5.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (Службени
гласник РС бр. 113/15, 96/16 и 120/17), донео одлуку као у диспозитиву овог закључка.
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
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 захтев за издавање решења о одобрењу извођења
радова 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 ЛЕКУ: Против овог закључка 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.
Обрадили
маст. инж. арх. Марија Ћургуз
дипл. правник Јелена Ђокић
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