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Ш а б а ц

На основу чл. 145. ст. 1. 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 и 9/2020) и чл. 
28. ст. 5. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. 
гласник РС“, бр. 68/2019), Одсек за спровођење обједињене процедуре одељења за урбанизам 
градске управе  града Шапца решавајући по захтеву инвеститора ЈКП “Водовод-Шабац”,  са 
седиштем  у  Шапцу,  Ул.  ослобођења  бр.  62,  матични  број  07168683,  поднетом  преко 
пуномоћника – запослене дипл. грађ. инж. Бијеловић Гордане, за издавање решења којим се 
одобрава извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улици Јарачких жртава у 
Шапцу на кат. парцелама бр. 1645, 14411, 1532 и 1584/2 КО Шабац, доноси
    

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-36791-ISAW-1/2020 за издавање решења којим се 
одобрава извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улици Јарачких жртава у 
Шапцу на кат. парцелама бр. 1645, 14411, 1532 и 1584/2 КО Шабац, који је поднет овом органу 
10.12.2020. године од стране ЈКП “Водовод-Шабац”, са седиштем у Шапцу, Ул. ослобођења бр. 
62, а преко  пуномоћника – запослене дипл. грађ. инж. Бијеловић Гордане.

О б р а з л о ж е њ е

ЈКП “Водовод-Шабац”,  са седиштем у Шапцу,  Ул.  ослобођења бр.  62,  поднео је 
10.12.2020. године овом органу електронским путем захтев за издавање решења за извођење 
радова  из  диспозитива  овог  решења,  а  преко  пуномоћника  -  запослене  дипл.  грађ.  инж. 
Бијеловић  Гордане,  која  поседује  лиценцу  бр.  313  2801  03  ИКС. Уз  захтев  је  приложена 
следећа документација: пуномоћје дато од стране директора ЈКП “Водовод-Шабац” запосленој 
Бијеловић Гордани  за  подношење  захтева  у  обједињеној  процедури  у  име  и  за  рачун  ЈКП 
“Водовод-Шабац”, у  pdf  формату електронски потписано; идејно решење које је урађено од 
стране Саше  Јанковић  пр  Инжењерске  делатоности  и  техничко  саветовање  Центар  за 
пројектовање ИНИП, Нови Сад, главни пројектант је дипл. грађ. инж. Иван А. Тот, бр. лиценце 
314 Р177 17 ИКС, у pdf електронски потписано и у dwg формату;  техничка контрола идејног 
пројекта  која  је  урађена  од  стране  “Хидропројект  Милан  Ђатков“  ДОО  Бечеј,  у  pdf 
електронски  потписано; катастарско-топографски  план  који  је  урађен  од  стране  Јована 
Живановића пр Геодетски студио “Геоплан ГПС”, Шабац,  у  pdf електронски потписано и у 
dwg  формату;  решење Министарства здравља Сектора за инспекцијске послове Одељења за 
санитарну  инспекцију  Одсека  за  санитарни  надзор  бр.  530-353-18/2020-10  од  28.10.2020. 
године, у pdf формату електронски потписано; решење о озакоњењу бр. 351-2-16643/18-11 од 
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15.09.2020. године,  у  pdf електронски потписано;  услови за укршатање и паралелно вођење 
издати од стране ималаца јавних овлашћења и то: ЕД Шабац (бр. 8Л.1.0.0-259-361456-19 од 
26.12.2019.  године),  ЈП  “Инфраструктура-Шабац”  Служба  за  путеве  (бр.  2982-01/1  од 
18.10.2019.  године),  ЈКП  “Топлана-Шабац  Одељење  топлификације  (бр.  01-1298-1/2019  од 
17.10.2019.  године),  ЈКП  “Водовод-Шабац”,  Шабац  Служба  развоја  и  инвестиција  (бр. 
7236/СР-243/19 од 06.12.2019. године), ЈП “Инфраструктура-Шабац”, Шабац (бр. 2982-01 од 
14.10.2019.  године),  “Телеком  Србија”  (бр.  А332-445240/1  од  24.10.2019.  године)  и  ЈКП 
“Топлана-Шабац”,  Одељење  гасификације  (бр.  01-1298/19  од  10.10.2019.  године),  у  pdf 
електронски потписано и доказ о извршеној уплати накнаде за ЦЕОП у износу од 2.000 динара, 
у pdf формату електронски потписан.

Чланом  145.  ст.  1.  Закона  о  планирању  и  изградњи прописано  је  да  по  захтеву 
инвеститора за изградњу појединих врста објеката, односно извођење одређених радова који се 
ближе одређују  прописом из  члана  201.  став  7.  тачка  13а)  овог  закона,  орган надлежан за 
издавање грађевинске дозволе издаје решење о одобрењу за извођење радова.

Чланом  145.  ст.  2.  Закона  о  планирању  и  изградњи  прописано  је  да  се  решење  о 
одобрењу за извођења радова издаје се инвеститору који има одговарајуће право на земљишту 
или  објекту  и  који  је  доставио  потребну  техничку  документацију,  доказе  о  уплати 
одговарајућих такси и накнада и друге доказе у складу са прописом којим се ближе уређује  
поступак спровођења обједињене процедуре.

Чланом  28.  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 решења из чл. 145. Закона о планирању и изградњи проверава 
испуњеност  формалних  услова  за  поступање  по  том  захтеву.  Чланом  29.  ст.  5.  наведеног 
правилника  прописано  је  да  ако  нису  испуњени  наведени  услови,  надлежни  орган  захтев 
одбацује решењем 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:

-Потребно је захтев усагласити са графичком документацијом јер се предметни радови 
не изводе на парцели бр.  14411 КО Шабац.  Такође је  потребно у захтеву поред наведених 
парцела на којима се изводи реконструкција водоводне мреже навести и парцелу бр. 1643 КО 
Шабац. 

-Потребно  је  у  главној  свесци,  пројекту  хидротехничких  инсталација  и  техничкој 
контроли идејног пројекта исправити и навести да се реконструкција водоводне мреже изводи 
на парцелама бр.  1645, 1643, 1532 и 1584/2 КО Шабац. 

 Имајући у виду напред наведено овај орган је у оквиру овлашћења из чл. 8ђ Закона о 
планирању  и  изградњи  и  чл.  28.  ст.  5.  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 30 дана од дана објављивања овог решења 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.  Изузетно,  ако надлежни орган у решењу 
којим је одбацио захтев није навео све недостатке, односно разлоге за одбацивање тог захтева, 
а  усаглашени захтев  одбаци из разлога који нису наведени у решењу у складу са којим је 
усаглашавање извршено, подносилац захтева има право на поновно усаглашавање захтева, без 
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поновног достављања већ поднете документације и без поновног плаћања административне 
таксе и 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. 

Обрађивачи:                                                                                             ПО ОВЛАШЋЕЊУ     
дипл. грађ. инж. Бојана Лаушев Зеленовић                     НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
дипл. прав. Јелена Ђокић                                                     дипл. инж. геодез. Миљан Угринић

Доставити:
-пуномоћнику,
-архиви.
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