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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  “CONCERIA PASUBIO S.PA.” -  огранак 
Шабац,  са  седиштем  у  Мишару,  Ул.  Филипа  Вишњића  бб,  матични  бр.  29504253,  чији  је 
пуномоћник “СЕТ”, ДОО Шабац,  за  издавање решења којим се одобрава извођење радова на 
изградњи индивидуалног прикључка на ДСЕЕ објекта који се налази на кат. парцели бр. 641/1 
КО  Мишар,  Ул.  Филипа  Вишњића  бб  у  Мишару  (измештање  и  настављање  постојећих 
10(20)kV каблова из постојеће МБТС “Мишар - 11” и измештање 10(20)kV блока у нову ЗТС 
“Мишар - 11”, а све на кат. парцели бр. 641/1 КО Мишар), доноси
    

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-35584-ISAW-1/2020 за издавање решења којим се 
одобрава извођење радова на  изградњи  индивидуалног прикључка на ДСЕЕ објекта који се 
налази на кат. парцели бр. 641/1 КО Мишар, Ул. Филипа Вишњића бб у Мишару (измештање и 
настављање  постојећих  10(20)kV  каблова  из  постојеће  МБТС  “Мишар  -  11”  и  измештање 
10(20)kV блока у нову ЗТС “Мишар - 11”, а све на кат. парцели бр. 641/1 КО Мишар), који је 
поднет  овом органу  30.11.2020.  године  од  стране  “CONCERIA PASUBIO S.PA.”  -  огранак 
Шабац, а преко  овлашћеног лица пуномоћника “СЕТ”, ДОО Шабац – директора дипл. грађ. 
инж. Срећковић Миленце.

О б р а з л о ж е њ е

“CONCERIA  PASUBIO  S.PA.”  -  огранак  Шабац,  са  седиштем  у  Мишару,  Ул. 
Филипа Вишњића бб, поднео је 30.11.2020. године овом органу електронским путем захтев за 
издавање решења за извођење радова из диспозитива овог решења,  а преко овлашћеног лица 
пуномоћника  “СЕТ”,  ДОО Шабац  –  директора  дипл.  грађ.  инж.  Срећковић  Миленце,  која 
поседује лиценце бр. 203 0078 03, 314 1802 03 и 414 0822 03 ИКС.
 Уз захтев је приложена следећа документација: 

-пуномоћје, у pdf формату електронски потписано; 
-идејни пројекат  (главна  свеска  и  пројекат  електроенргетских  инсталација) који је 

урађен од стране ”СЕТ”, ДОО Шабац, главни пројектант је дипл. инж. ел. Квачановић Јелена, 
бр. лиценце 350 Ј215 10 ИКС, у pdf формату електронски потписано и dwg формату; 

-мишљење ЕД Шабац на трасу бр. 8Л.1.0.0.-189214-20-СЛ од 10.08.2020. године,  у pdf 
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формату електронски потписано;
-сагласност  ЕД  Шабац  на  трасу  бр.  1851-01  од  28.08.2020.  године,  у  pdf  формату 

електронски потписано;
-технички  услови  за  пројектовање  и  изградњу  ЈКП  “Водовод-Шабац”,  Шабац  бр. 

4785/СР-193/20 од 08.04.2020. године, у pdf формату електронски потписано;
-сагласност на трасу и услови за укрштање и паралелно вођење “Телеком Србија” бр. 

А332-260527/1 од 16.09.2020. године, у pdf формату електронски потписано;
-сагласност на трасу ЈКП “Топлана Шабац”, Шабац Одељење дистрибуције гаса бр. 01-

1318/2020 од 31.08.2020. године,  у pdf формату електронски потписано
-сагласност на трасу ЈКП “Топлана Шабац”, Шабац Одељење дистрибуције топлотне 

енергије од 22.09.2020. године,  у pdf формату електронски потписано;
-докази о уплаћеним таксама, у pdf формату електронски потписано.
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 утврђено је следеће:
-У захтеву је наведено да је инвеститор “CONCERIA PASUBIO S.PA.” - огранак Шабац, 

док  је  у  приложеној  техничкој  документацији  наведено  да  је  инвеститор  ОДС  „ЕПС 
Дистрибуција“  д.о.о.  Београд  Огранак  Електродистрибуција  Шабац,  што  је  међусобно 
неусаглашено.

-У главној свесци је приложен је катастарско-топографски план који није ажуран (из 
септембра 2019. године). Потребно је доставити геодетску подлогу у  pdf  формату потписана 
квалификованим  електронским  потписом  одговорног  лица  геодетске  организације  која  је 
израдила геодетски снимак и овлашћеног лица које је израдило геодетски снимак и у dwg или 
dwf  формату без обавезе електронског  потписивања односно само у dwg или  dwf  формату 
уколико  је  потписана  квалификованим  електронским  потписом,  како  је  прописано  чл.  3. 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем.

-Уз захтев је приложен доказ о уплати таксе у износу од 5660 динара која је уплаћена у 
корист  буџета  Града  Шапца,  уместо  у  корист  буџета  РС  јер  је  реч  о  републичкој 
административној  такси  прописаној  тарифним  бр.  165.  Закона  о  репбличким 
администаративним таксама (Сврха уплате:  Републичка административна такса,   Прималац: 
Буџет РС,  Жиро рачун: 840-742221843-57,  Модел: 97,  Позив на број: 92-099).

 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 
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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 
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:                                                                                            
дипл. инж. арх. Милан Томашевић                                                     НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
дипл. прав. Јелена Ђокић                                         дипл. простор. план. Јасмина Стевановић

Доставити:
-пуномоћнику,
-архиви.
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