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Ш а б а ц

На основу чл. 134. ст. 2.  и 142.  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.  25.  ст. 1.  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 Друштва за развој и 
примену зелених технологија “SET Green Technology”,  ДОО са седиштем у Шапцу, Ул. браће 
Недића бр. 1, матични бр. 21535915, чији је пуномоћник “СЕТ”, ДОО Шабац, за измену решења 
о  грађевинској  дозволи  овог  органа  бр. ROP-SAB-21413-CPIH-6/2021 (заводни  број:  351-
23/2021-11) од 08.02.2021. године, доноси 
    

Р Е Ш Е Њ Е

1.  ОДБАЦУЈЕ  СЕ захтев  бр. ROP-SAB-21413-CPА-10/2021 за  издавање  решења  о 
измени  решења о грађевинској дозволи овог органа бр. ROP-SAB-21413-CPIH-6/2021 (заводни 
број:  351-23/2021-11) од  08.02.2021. године  који је поднет овом органу 30.03.2021. године од 
стране инвеститора “SET Green Technology”, ДОО Шабац, преко овлашћеног лица пуномоћника 
“СЕТ”, ДОО Шабац - дипл. грађ. инж. Срећковић Миленце.

2. Упућује се инвеститор да прибави измењене локацијске услове.

О б р а з л о ж е њ е

Друштво за развој и примену зелених технологија “SET Green Technology”, ДОО са 
седиштем у  Шапцу,  Ул.  браће  Недића  бр.  1, поднело  је  30.03.2021.  године,  овом  органу 
електронским путем захтев за издавање решења о измени решења о грађевинској дозволи овог 
органа бр. ROP-SAB-21413-CPIH-6/2021 (заводни број:  351-23/2021-11) од  08.02.2021. године, 
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. 
Наведеним  решењем  издата  је  грађевинска  дозвола  именованом  инвеститору  за  изградњу 
објеката за складиштење, припрему и дистрибуцију сировина и биореста, укупне нето површине 
објеката  10.607,32m²,  укупне  бруто површине свих објеката  (подземних и надземних делова 
објеката/зграда  и  површине колске  ваге,  темеља резервоара  и  темеља активних громобрана) 
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11.164,54m², са 8 паркинг места, на кат. парцелама бр. 2785/12, 2785/43, 2785/49, 2785/64 и 3871 
КО Мајур.

 Уз захтев за измену грађевинске дозволе приложена је следећа документација: 
-пуномоћје  којим  је  Срећковић  Милош  -  законски  заступник  инвеститора  овластио 

предузеће “СЕТ”, ДОО Шабац за заступање, у pdf формату електронски потписано; 
-нови  -  измењени  пројекат  за  грађевинску  дозволу  (0  -  главна  свеска,  1  –  пројекат 

архитектуре,  2/1  –  пројекат  конструкције,  2/2-пројекат  саобраћајница,  3  –  пројекат 
хидротехничких инсталација, 4/1 - пројекат  електроенергетских инсталација, 4/2  5 – пројекат 
телекомуникационих  и  сигналних  инсталација,  6  –  пројекат  машинских  инсталација)  са 
елаборатом заштите од пожара и елаборатом енергетске ефикасности који су урађени од стране 
“СЕТ”, ДОО Шабац, главни пројектант је дипл. инж. арх. Далибор Гавриловић, бр. лиценце 
300 N392 14 ИКС,  у pdf формату електронски потписано и у dwg формату;

-извештај о контроли техничке документације која је извршена од стране “Instituta Walter 
Koch”, ДОО Београд, у pdf формату електронски потписано; 

-катастарско-топографски план који је урађен од стране “Geodata PGJ”, ДОО Обреновац, 
у pdf формату електронски потписано и у dwg формату;

-решење Одељења за инспекцијске и комунално-стамбене послове градске управе града 
Шапца бр. 501-1-24/2020-08 од 08.10.2020. године којим је утврђено да за предметни пројекат 
није потребна процена утицаја на животну средину, у pdf формату електронски потписано; 

-решење Одељења за пољопривреду градске управе града Шапца бр. 320-1-1-186/2020-19 
од  19.10.2020.  године  којим  је  утврђена  једнократна  накнада  за  промену  намене 
пољопривредног земљишта у грађевинско за кат. парцелу бр. 2785/12 КО Мајур у износу од 
823.200,00  динара  са  доказом  о  плаћеној  накнади  у  наведеном  износу,  у  pdf  формату 
електронски потписано;

-сагласност “Green Technology First”, ДОО Шабац, власника кат. парцеле бр. 2785/42 КО 
Мајур  за  постављање  неопходне  комуналне  и  саобраћајне  инфраструктуре за  прикључење 
објеката  за  складиштење,  припрему  и  дистрибуцију  сировина  и  биореста,  у  pdf  формату 
електронски потписано;

-сагласност  хипотекарног  повериоца  ЈП  “Инфраструктура  Шабац”,  Шабац  бр.  1649-
01/2020 од 01.12.2020. године, у pdf формату електронски потписано;

-решења  Министарства  грађевинарства,  саобраћаја  и  инфраструктуре  РС  о  укидању 
раније  издатих  решења  о  грађевинским  дозволама  за  изградњу  електрана на  биогас,  у  pdf 
формату електронски потписано;

-уговор о пружању услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије 
закључен између ЕД Шабац и “OTP Medic”, ДОО Шабац (бр. ЕД Шабац 8Л.1.0.0.-18973/2-21 од 
27.01.2021. године), у pdf формату електронски потписано;

-решење Електродистрибуције Шабац бр. 8Л.1.0.0-2142/196-2020 од 21.12.2020. године о 
одобрењу за  прикључење објекта  за  производњу електричне  енергије  –  електрана  на  биогас 
“OTP Medic” у Мајуру, угао улица Нова 5 и Нова 7 број бб, на кат. парцели бр. 2785/41 у КО 
Мајур, у pdf формату електронски потписано;

-уговор о приступању изградњи места прикључења објекта закључен 28.01.2021. године 
између  “SET Green  Technology”,  ДОО Шабац  и “OTP  Medic”,  ДОО Шабац,  у  pdf  формату 
електронски потписано;

-докази о извршеним уплатама, у pdf формату електронски потписано.
Чланом 142. ст. 1. Закона о планирању и изградњи прописано је,  између осталог, да по 

издавању  решења  о  грађевинској  дозволи  до  подношења  захтева  за  употребну  дозволу, 
инвеститор,  у  складу  са  новонасталим  финансијским,  урбанистичко-планским  и  другим 
околностима,  изменама  планског  документа,  изменама  у  доступности  комуналне  и  друге 
инфраструктуре,  ради  усаглашавања  са  пројектом  за  извођење  и  из  других  разлога,  може 
поднети захтев за измену грађевинске дозволе. Ако у току изградње, односно извођења радова,  
настану  измене  у  односу  на  издату  грађевинску  дозволу,  пројекат  за  грађевинску  дозволу, 
инвеститор је дужан да обустави градњу и поднесе захтев за измену грађевинске дозволе. 
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Чланом  24.  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре  елеткронским 
путем („Сл.  гласник РС“ бр.  68/2019) прописано је да се на проверу испуњености услова  за 
поступање по захтеву за измену решења о грађевинској дозволи, поступање надлежног органа у 
случају неиспуњености формалних услова за поступање по захтеву, право приговора на решење 
којим се захтев одбацује  и право на подношење новог захтева без наплате административне 
таксе, сходно се примењују одредбе овог правилника које се односе на издавање грађевинске 
дозволе. 

Чланом  25.  ст.  1.  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре 
елеткронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 68/2019) прописано је да ако се измена грађевинске 
дозволе тражи због одступања у односу на издату грађевинску дозволу, а подаци наведени у 
изводу из пројекта за грађевинску дозволу,  који је саставни део захтева за измену решења о 
грађевинској  дозволи,  нису  у  складу  са  важећим  локацијским  условима,  надлежни  орган 
одбацује захтев за измену решења о грађевинској дозволи, и упућује подносиоца да прибави 
нове локацијске услове, односно затражи измену важећих локацијских услова.

Чланом  18.  ст.  1.  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре 
елеткронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 68/2019) прописано је да ако нису испуњени услови 
за даље поступање по захтеву, прописани чланом 17. овог правилника, надлежни орган захтев 
одбацује решењем, у року од пет радних дана од дана подношења захтева, уз навођење свих 
недостатака.

 Увидом у поднети захтев и приложену документацију  од стране стручног лица овог 
органа  архитектонске  струке  утврђено  је  да  је  неопходно  претходно  прибавити  измењене 
локацијске услове због промена које су наведене у техничкој документацији у функционалном и 
конструктивном смислу.

Имајући у виду напред наведено овај орган је на основу својих овлашћења из члана 8ђ 
Закона о планирању и изградњи и на основу члана 24 у вези са чл. 18. ст. 1 и чл. 17. ст. 2 и члана 
25. ст. 1.  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл. 
гласник РС” бр. 68/2019), одлучио као у диспозитиву.

Ако подносилац захтева у року од 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/измену грађевинске дозволе 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 достављања истог, а преко овог органа. 

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

Доставити:
-пуномоћнику, 
-архиви.   
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