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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
“LUKOWA”, ДОО са седиштем у Београду, Ул. Боже Јанковића бр. 39, матични бр.
20885114, поднетом преко пуномоћника дипл. грађ. инж. Марковић Јована из Београда, Ул.
Стевана Јаковљевића бр. 1б/5, на извођењу радова на измештању дела подземног кабловског
вода 20 kV на кат. парцелама бр. 3346/12 и 3346/2 КО Мајур, доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-16037-ISAW-2/2022 за издавање решења којим се
одобрава извођење радова на измештању дела подземног кабловског вода 20 kV на кат.
парцелама бр. 3346/12 и 3346/2 КО Мајур, који је поднет овом органу 25.5.2022. године од
стране “LUKOWA”, ДОО Београд, преко пуномоћника дипл. грађ. инж. Марковић Јована из
Београда, Ул. Стевана Јаковљевића бр. 1б/5.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

“LUKOWA”, ДОО са седиштем у Београду, Ул. Боже Јанковића бр. 39, поднела је
25.5.2022. године овом органу електронским путем, кроз централни информациони систем
Агенције за привредне регистре захтев за издавање решења за извођење радова из
диспозитива овог решења, преко пуномоћника дипл. грађ. инж. Марковић Јована из
Београда, Ул. Стевана Јаковљевића бр. 1б/5. Уз захтев је приложена следећа документација у
pdf формату електронски потписана, а графичка документација и у dwg формату: пуномоћје



дато од стране “LUKOWA”, ДОО Београд Марковић Јовану из Београда, Ул. Стевана
Јаковљевића бр. 1б/5; овлашћење дато од стране ЕД Шабац у својству инвеститора
Предузећу “Lukowa”, ДОО Београд; мишљење ЕД Шабац на пројектну документацију;
уговор о службености закључен између ЕД Шабац и “Lukowa”, ДОО Шабац; идејни
пројекат који је урађен од стране „Аркон пројект инжењеринг”, ДОО Рача, главни
пројектант је дипл. инж. ел. Виктор Куч, бр. лиценце 350 Ј127 10 ИКС и докази о
прописаним уплатама (републичка такса на захтев у износу од 330 динара, републичка такса
за издавање решења у износу од 4210 динара и накнада за ЦЕОП у износу од 2000 динара).

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:

-Уз захтев је приложеном пуномоћје којим је “Lukowa” овластила Марковић Јована за
заступање у обједињеној процедури за изградњу рампе на кат. парцели бр. 3346/2 КО Шабац,
што не одговара радовима који су предмет поднетог захтева.

-Постоји неусаглашеност у погледу назива инвеститора у поднетом захтеву и техничкој
документацији приложеној уз захтев. У поднетом захтеву се наводи као инвеститор
“Lukowa” ДОО Београд, док се у идејном пројекту наводи као инвеститор ОДС “ЕПС
дистрибуција”, Београд огранак Шабац.

-У називу идејног пројекта се наводи као финансијер “Lukowa”, ДОО Београд. Да би се
“Lukowa” ДОО Београд могла навести у решењу о одобрењу као финасијер потребно је уз
захтев приложити уговор о финансирању закључен у складу са чл. 135а. Закона о планирању
и изградњи и навести податке о финансијеру у захтеву. Чланом 135а Закона о планирању и
изградњи је, између остало прописано, да се грађевинска дозвола издаје на име инвеститора
и финансијера ако је уз захтев за издавање приложен уговор између инвеститора и
финансијера, оверен у складу са законом који уређује оверу потписа, у коме се инвеститор
сагласио да носилац права и обавезе из грађевинске дозволе буде и финансијер. Одредбе које
се односе на издавање грађевинске дозволе сходно се примењују и на издавање решење из
чл. 145. Закона о планирању и изградњи.

-Потребно је прибавити сагласност хипотекарних поверилаца за извођење предметних
радова, с обзиром да се одобрава извођење радова на кат. парцелама на којима постоје
уписане хипотеке, а чл. 17. ст. 1. Закона о хипотеци ("Сл. гласник РС", бр. 115/2005, 60/2015,
63/2015 - одлука УС и 83/2015) је прописано да власник хипотековане непокретности не сме
физички мењати предмет хипотеке (преграђивање, доградња, рушење, спајање, деоба, и др.)



без писмене сагласности повериоца, коју поверилац неће одбити да изда без оправданог
разлога.

-Водити рачуна да се предмети везани за радове на истим катастарским парцелама и
објектима међусобно повезују у систему за електронско подношење захтева. С обзиром да у
захтеву није наведен број претходног предмета у систему е-дозволе, поднети захтев није
повезан у досије са издатим локацијским условима.

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                                                                                                   ПО ОВЛАШЋЕЊУ
дипл. инж. арх. Надежда Блануша                                 НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
дипл. прав. Јелена Ђокић                                                дипл. инж. геодез. Миљан Угринић
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