Република Србија
ГРАД ШАБАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам
Одсек за спровођење обједињене процедуре
Број предмета: ROP-SAB-3534-ISAW-1/2019
Заводни број: 353-4-27/2019-11
Дана: 27.02.2019. године
Господар Јевремова бр. 6
ШАБАЦ
На основу чл. 145. 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 и 83/2018) и чл. 29. ст. 5. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/2015, 96/2016 и
120/2017), Одсек за спровођење обједињене процедуре 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 дипл. инж. ел. Јанковић Драгане, за издавање решења којим се одобрава извођење
радова на изградњи мреже ниског напона у ул. Школска у месту Мајур (нова стубна места: 2030,
2018, 2019, 2022, 2024, 2025 КО Мајур и надземни прелази: 2015, 2026, 2017, 2020, 2021 и 2023 КО
Мајур), доноси
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-3534-ISAW-1/2019 за издавање решења којим се
одобрава извођење радова на изградњи мреже ниског напона у ул. Школска у месту Мајур (нова
стубна места: 2030, 2018, 2019, 2022, 2024, 2025 КО Мајур и надземни прелази: 2015, 2026, 2017,
2020, 2021 и 2023 КО Мајур), који је поднет овом органу 19.02.2019. 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, поднела је 19.02.2019. године овом органу
електронским путем захтев за издавање решења за извођење радова из диспозитива овог закључка, a
преко пуномоћника а преко пуномоћника запослене Јанковић Драгане, која поседује лиценце бр.
350 Ф039 07, 352 К638 11 и 450 Б614 07 ИКС. Уз захтев је приложена следећа документација:
пуномоћје, у pdf формату електронски потписано; идејни пројекат који je урађен од стране сам
инвеститор, главни пројектант је дипл. инж. ел. Драгана Јанковић, бр. лиценце 350 Ф039 07 ИКС, у
pdf формату електронски потписано и у dwg формату; катастарско-топографски план који је урадио
Марко Милосављевић пр Геодетске услуге “Геогрид”, Уб, у pdf формату електронски потписано и у
dwg формату; уговори о службености закључени између инвеститора и власника кат. парцела бр.
2030, 2018, 2019, 2022, 2024, 2025 све КО Мајур – за нове стубове, у pdf формату електронски
потписано; услови ималаца јавних овлашћења (ЈКП “Водовод Шабац”, “Телеком Србија”, ЈП
“Инфраструктрура Шабац” Служба за инвестиције и ЈП “Инфраструктура Шабац” Служба за
путеве), 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 5460
динара и накнада за ЦЕОП у износу од 2000 динара.
Самосталним чланом 107. ст. 2. Закона о изменама и допунама Закона о планирању и
изгради (“Сл. гласник РС”, бр. 83/2018) прописано је да ће се до доношења подзаконских аката из
овог закона примењивати подзаконски акти донети на основу Закона о планирању и изградњи
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("Сл.гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13
- УС, 132/14 и 145/14), ако нису у супротности са одредбама овог закона.
Чланом 29. ст. 1. тач. 4. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017) прописано је да надлежни
орган по пријему захтева проверава и да ли је за извођење предметних радова потребно
прибављање локацијских услова, док је тачком 1. става 2. истог члана прописано да надлежни орган
проверава и усклађеност захтева са планским документом.
Чланом 29. ст. 5. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017) 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 од стране стручног лица овог органа
грађевинске струке утврђено је следеће:
-Траса електричног надземног вода обухвата 12 кат. парцела на локацији улице Школска, у
реону ПТС 20/0,4кВ ''Мајур VIII – Радничка'', и у обухвату је Плана генералне регулације ''Мајур''
("Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева" број 16/2018).
Инвеститор се обратио јавним предузећима за прибављање услова за пројектовање, и према датим
параметрима одредио трасу електричних надземних водова у идејном пројекту. Према наведеној
траси предвиђен је наставак од постојећег стуба ''1'', до нових стубних места од С2 – С7.
Пројектована траса има два надземна преласка преко постојеће локалне саобраћајнице, док
преостали стубови од С3 – С7 иду десном страном профила, блиско и у самој регулационој линији
постојећег путног појаса и постојећих парцела. Према ПГР ''МАЈУР'', за наведену локацију
назначени су положаји и мрежа далековода, док детаљнија мрежа није дефинисана. У складу са
ПГР “Мајур”, део II 1.11.4. Инфраструктурне мреже, објекти и зелени фонд, за решавање
детаљнијих инфраструктурних потреба, инвеститор се упућује на израду урбанистичког пројекта.
Такође, за извођење предметних радова потребно је прибавити локацијске услове.
Имајући у виду напред наведено овај орган је у оквиру овлашћења из чл. 8ђ 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 и
83/2018) и чл. 29. ст. 5. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017), донео одлуку као у диспозитиву овог
закључка.
Ако подносилац захтева у року 30 дана од дана објављивања овог закључка 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.
Обрадиле
дипл. грађ. инж. Весна Јовановић
дипл. правник Јелена Ђокић

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

Доставити:
-пуномоћнику,
-архиви.
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