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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, 9/2020 и 52/2021) 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 “Рефлекс”, ДОО Мајур, поднетом преко пуномоћника
Наталије Јовановић предузетника Архитектонске и инжењерске делатности и техничко саветовање
“Arhiline”, Шабац, за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи доноси
 

 

Р Е Ш Е Њ Е
 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-23179-ISAW-4/2022 за издавање решења којим се одобрава
извођење радова на изградњи привременог објекта – мобилне бетонске базе са платоом за смештај
сепарисаног агрегата на кат. парцели бр. 3739/34 КО М. Причиновић, који је поднет овом органу
9.1.2022. године од стране инвеститора “Рефлекс”, ДОО Мајур, преко пуномоћника Наталије
Јовановић предузетника Архитектонске и инжењерске делатности и техничко саветовање “Arhiline”,
Шабац.
 

О б р а з л о ж е њ е
 

“Рефлекс”, ДОО Мајур, поднео је овом органу 9.1.2022. године захтев за издавање решења за
извођење радова на изградњи привременог објекта – мобилне бетонске базе са платоом за смештај
сепарисаног агрегата на кат. парцели бр. 3739/34 КО М. Причиновић. Захтев је поднет електронским
путем кроз централни информациони систем Агенције за привредне регистре преко пуномоћника
Наталије Јовановић предузетника Архитектонске и инжењерске делатности и техничко саветовање
“Arhiline”, Шабац, која поседује лиценце бр. 200 1628 18, 300 Х088 09 и 400 Д303 09 ИКС. Уз захтев
је приложена следећа документација: пуномоћје, у pdf формату електронски потписано; идејни
пројекат који је урађен од стране Наталије Јовановић предузетника Архитектонске и инжењерске
делатности и техничко саветовање “Arhiline”, Шабац, бр. лиценце 300 Х088 09 ИКС, у pdf формату
електронски потписано и у dwg формату; катастарско-топографски план који је урађен од стране
“ГПС Геолегал”, ДОО Шабац, у pdf формату електронски потписано и у dwg формату; решење
Одељења за инспекцијске и комунално-стамбене послове градске управе града Шапца бр. 501-01-
43/2021-08 од 23.12.2021. године којим је утврђено да за предметни пројекат није потребна процена



утицаја на животну средину, у pdf формату електронски потписано и докази о прописаним уплатама
(републичка такса на захтев у износу од 330 динара, републичка такса за издавање решења у износу
од 3880 динара и накнада за ЦЕОП у износу од 2000 динара), у pdf формату електронски потписано.

Увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је следеће:

-Захтев је поднет за издавање решења о одобрењу извођења радова на изградњи привременог објекта
– мобилне бетонске базе са платоом за смештај сепарисаног агрегата на кат. парцели бр. 3739/34 КО
М. Причиновић. Међутим, чланом 147. ст. 1. Закона о планирању и изградњи је прописано 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, док је ставом 2 истог члана прописано да се на поступак издавања привремене
грађевинске дозволе и њену садржину примењују одредбе које се односе на издавање решења из
члана 145. овог закона. Из наведеног произилази да је за изградњу привременог објекта – мобилне
бетонске базе са платоом за смештај сепарисаног агрегата било потребно поднети захтев за издавање
привремене грађевинске дозволе, а не захтев за издавање решења по чл. 145. Закона о планирању и
изградњи, док је уз захтев правилно приложен идејни пројекат.

-Уз захтев није достављен уговор или други одговарајући доказ о обезбеђивању изградње недостајуће
инфраструктуре, иако је издатим условима за пројектовање и прикључење ЕД Шабац бр. 8Л.1.0.0-
336-237-УПП-21 од 18.8.2021. године наведено да у моменту издавања услова не постоји изграђена
електроенергетска инфраструктрура потребног капацитета, а чл. 27. ст. 3. тач. 3) Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 68/2019) је
прописано да се уз захтев прилаже уговор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења односно
други доказ о обезбеђивању недостајуће инфраструктуре.

-Уз захтев није достављен доказ да је плаћена накнада за промену намене земљишта из
пољопривредног у грађевинско (решење Одељења за пољопривреду градске управе града Шапца о
утврђивању висине накнаде за промену намене земљишта из пољопривредног у грађевинско са
доказом о извршеној уплати те накнаде или решење истог одељења о ослобођењу од обавезе плаћања
те накнаде), што је затражено издатим локацијским условима ROP-SAB-23179-LOC-1/2021 (заводни
бр. 350-1-470/2021-11) од 10.9.2021. године.

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 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

маст. инж. арх. Никола Косијер                                                НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

дипл. прав. Јелена Ђокић                            дипл. простор. план. Јасмина Стевановић
 

Доставити:

-пуномоћнику,

-архиви.
 


