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Ш а б а ц
 

На основу чл. 147 у вези са 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, 9/2020 и 52/2021) и
чл. 29. ст. 1. у вези са 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 AzVirt огранак Београд
(Нови Београд), матични бр. 29502811, поднетом преко пуномоћника дипл. инж. ел. Митровић Зорана
из Шапца, Ул. војводе Мишића бр. 95, за издавање привремене грађевинске дозволе за изградњу
подземног прикључног вода 10kV за напајање мобилне лимене трафостанице 10/0,4kV „М.
Причиновић 17-Азвирт“, кроз кат. парцеле бр. 3823, 3822/12, 3929/7, 3739/123 и 3739/125 КО
Мачвански Причиновић и за изградњу мобилне лимене трафостанице 10/0,4kV снаге 1х1000kVА „М.
Причиновић 17- Азвирт“ на кат. парцели бр. 3739/125 КО Мачвански Причиновић, доноси
 

 

Р Е Ш Е Њ Е
 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-38300-ТCPI-4/2021 за издавање привремене грађевинске дозволе
за изградњу подземног прикључног вода 10kV за напајање мобилне лимене трафостанице 10/0,4kV
„М.Причиновић 17-Азвирт“, кроз кат. парцеле бр. 3823, 3822/12, 3929/7, 3739/123 и 3739/125 КО
Мачвански Причиновић и за изградњу мобилне лимене трафостанице 10/0,4kV снаге 1х1000kVА „М.
Причиновић 17- Азвирт“ на кат. парцели бр. 3739/125 КО Мачвански Причиновић, који је поднет
овом органу 1.11.2021. године од стране AzVirt огранак Београд, преко пуномоћника дипл. инж. ел.
Митровић Зорана из Шапца, Ул. војводе Мишића бр. 95.
 

О б р а з л о ж е њ е
 

AzVirt огранак Београд (Нови Београд) поднео је овом органу 1.11.2021. године електронским
путем захтев за издавање привремене грађевинске дозволе за изградњу подземног прикључног вода
10kV за напајање мобилне лимене трафостанице 10/0,4kV „М.Причиновић 17-Азвирт“, кроз кат.
парцеле бр. 3823, 3822/12, 3929/7, 3739/123 и 3739/125 КО Мачвански Причиновић и за изградњу
мобилне лимене трафостанице 10/0,4kV снаге 1х1000kVА „М. Причиновић 17- Азвирт“ на кат.
парцели бр. 3739/125 КО Мачвански Причиновић за потребе привременог градилишног кампа. Захтев
је поднет електронским путем кроз централни информациони систем Агенције за привредне
регистре преко пуномћника дипл. инж. ел. Митровић Зорана из Шапца, Ул. војводе Мишића бр. 95,



који поседује лиценце бр. 350 9399 04 и 450 9273 05 ИКС. Уз захтев је приложена следећа
документација: пуномоћје, у pdf формату електронски потписано; пројекат за грађевинску дозволу
који је урађен од странe Самосталне занатске радње “Зора”, Зоран Митровић предузетник Мали
Зворник, главни пројектант је дипл. инж. ел. Митровић Зоран, бр. лиценце 350 9399 04 ИКС, у pdf
формату електронски потписано и dwg формату; катастарско-топографски план који је урађен од
стране Јована Живановића пр Геодетски студио “Геоплан ГПС”, Шабац, у pdf формату електронски
потписано и у dwg формату; уговор о коришћењу земљишта у јавној својини РС за кат. парцелу бр.
3739/125 КО М. Причиновић закључен 12.3.2020. године између даваоца коришћења ЈП
“Србијашуме”, Београд, ШГ “Борања” Лозница и корисника “Коридори Србије”, ДОО Београд, у pdf
формату електронски потписано; уговор о преносу права коришћења земљишта за кат. парцелу бр.
3739/125 КО М. Причиновић закључен 31.3.2020. године између “Коридора Србије”, ДОО Београд и
АзВирт ДОО, Баку, Азербејџан, у pdf формату електронски потписано и докази о извршеним
уплатама, у pdf формату електронски потписано и то: републичка административна такса на захтев у
износу од 330 динара и за издавање решења о грађевинској дозволи у износу од 5.820 динара и
накнада за ЦЕОП у износу од 2.000 динара.

Чланом 147. ст. 1. Закона о планирању и изградњи прописано је да се привремена грађевинска
дозвола издаје за изградњу: асфалтне базе, привремене наплатне станице са пратећим објектима,
сепарације агрегата, фабрике бетона, самостојећих, анкерисаних метеоролошких анемометарских
стубова, као и стубова за друге намене, привремене саобраћајнице и прикључци, градилишни камп,
прикључци на комуналну мрежу за потребе грађења или експлоатације објеката, као и за извођење
истражних радова на локацији, у циљу утврђивања услова за израду пројекта за извођење и за
измештање постојећих инсталација као и огледног стана унутар стамбеног комплекса у изградњи.

Чланом 147. ст. 1. Закона о планирању и изградњи прописано је да се на поступак издавања
привремене грађевинске дозволе и њену садржину примењују се одредбе које се односе на издавање
решења из члана 145. овог закона.

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 се на поступак издавања привремене грађевинске
дозволе и продужења привремене грађевинске дозволе сходно примењују одредбе чл. 27. и 28. овог
правилника.

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 складу са чл. 147. ст. 2. Закона о планирању и изградњи на поступак издавања привремене
грађевинске дозволе и њену садржину примењују се одредбе које се односе на издавање решења из
члана 145. овог закона. У складу са чл. 27. ст. 2. тач. 1) Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", бр. 68/2019) уз захтев за издавање
решења из чл. 145. Закона о планирњу и изградњи прилаже се идејни пројекат израђен у складу са
правилником којим се уређује садржина техничке документације. У конкретном случају уз захтев је
приложен документ назван пројекат за грађевинску дозволу, а требао је бити приложен идејни
пројекат израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације.

-У складу са чл. 69. ст. 11 и 12. Закона о планирању и изградњи имовинскоправни односи се не
решавају за подземне делове електроенергетских објеката, тако да је било потребно решити
имовинскоправне односе само за кат. парцелу бр. 3739/125 КО М. Причиновић на којој се планира
постављање мобилне лимене трафостанице. Према јавно доступним подацима катастра



непокретности као имаоци права на тој кат. парцели су уписани: Република Србија, државна својина,
удео 1/1 и ЈП “Србијашуме”, Нови Београд, право коришћења, удео 1/1. Уз захтев за издавање решења
приложен је уговор о коришћењу земљишта у јавној својини РС закључен 12.3.2020. године између
даваоца коришћења ЈП “Србијашуме”, Београд, ШГ “Борања” Лозница и корисника “Коридори
Србије”, ДОО Београд, на период од годину дана почев од дана потписивања уговора. Такође је
приложен и уговор о преносу права коришћења земљишта закључен 31.3.2020. године између
“Коридора Србије”, ДОО Београд и АзВирт ДОО, Баку, Азербејџан, на период од годину дана почев
од дана закључења уговора. Наведени уговори се не могу прихватити јер се односе на кат. парцелу
бр. 3739/3 КО М. Причиновић, а потребно је решити имовинскоправне односе за кат. парцелу бр.
3739/125 КО М. Причиновић. Такође, период на који су закључени наведени уговори су истекли.
Напомињемо да је чл. 147. ст. 5 и 8. Закона о планирању и изградњи прописано да се привремена
грађевинска дозвола доноси за тачно одређени период у коме се објекат може користити, односно
изводити радови, а који не може бити дужи од три године од дана доношења привремене грађевинске
дозволе, као и да се решење о привременој грађевинској дозволи на захтев инвеститора, може једном
продужити за још три године, те да се истеком накнадног рока примењују одредбе овог члана о
уклањању привременог објекта.

Имајући у виду напред наведено овај орган је на основу својих овлашћења из чл. 8ђ Закона о
планирању и изградњи и чл. 18. ст. 1. 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 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 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                                                                                 ПО ОВЛАШЋЕЊУ

дипл. инж. арх. Милан Томашевић                         НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

дипл. прав. Јелена Ђокић                                            дипл. прав. Љубинка Радановић
 

Доставити:

-пуномоћнику,

-архиви.
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