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Ш А Б А Ц

 

На основу чл. 145. ст. 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.
72/09,81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС,
98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19,9/20 и 52/21) и чл. 27. и 28. Правилника
о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“
бр. 68/19), Одсек за спровођење обједињене процедуре решавајући о захтеву ЈКП “Топлана -
Шабац”, са седиштем у Шапцу, Ул. Ђуре Јакшића бр. 1, поднетом преко пуномоћника Божић
Радомира дипл.грађ.инж. бр. лиценце 311 Ф117 07 ИКС, у поступку издавања решења o
одобрењу извођења радова на изградњи прикључка на градски вреловод вишепородичног
стамбеног објекта П+2+Пс на кат.парц. бр. 8486 К.О. Шабац у Шапцу у ул. Ћирила и
Методија бр. 7, доноси:

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-27364-ISAW-1/2022 за издавање решења којим се
одобрава извођење радова на изградњи прикључка на градски вреловод вишепородичног
стамбеног објекта П+2+Пс на кат.парц. бр. 8486 К.О. Шабац у Шапцу у ул. Ћирила и
Методија бр. 7, поднет од ЈКП “Топлана - Шабац”, са седиштем у Шапцу, Ул. Ђуре Јакшића
бр. 1, дана 2.9.2022.године.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

ЈКП “Топлана - Шабац”, са седиштем у Шапцу, Ул. Ђуре Јакшића бр. 1, преко пуномоћника
Божић Радомира дипл.грађ.инж. бр. лиценце 311 Ф117 07 ИКС, поднела је дана
2.9.2022.године, захтев за издавање решења ближе описаног у диспозитиву. Уз захтев поднет



преко централног информационог система Агенције за привредне регистре, приложени су
техничка документација у dwg формату и следећи прилози у pdf формату потписани
електронским потписима:

-пуномоћје од 2.8.2022.године, којим је ЈКП “Топлана - Шабац” овластила ПБ
“Террапројект”;

-овлашћење којим је ПБ “Террапројект” овластило Божић Радомира;

-идејни пројекат израђен од ПБ “Террапројект”, главни пројектант је дипл.маш.инж.
Мијаиловић Зоран бр. лиценце 330 С741 06 ИКС;

-геодетски снимак израђен од стране ПБ “Террапројект”;

-услови за укрштање и паралелно вођење и сагласности на трасу од следећих управљача
инсталација водова и то: ЈКП „Водовод - Шабац“ Шабац бр. 3924/СР-216/22 од
18.8.2022.године, ”Телеком Србија” бр. Д209-326081/1 од 11.8.2022. године, услови за
укрштање и паралелно вођење бр. 2460800-348324-УПВ-22 од 16.8.2022.године и ЈП
“Инфраструктура Шабац” бр. 2220-01/1 од 10.8.2022.године;

-докази о извршеним уплатама републичких административних такси на захтев у износу од
330,00 динара, за издавање решења у износу од 5.820,00 динара и накнаде за ЦЕОП у износу
од 2.000,00 динара.

Чланом 145. ст. 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09,81/09-
исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука
УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) је прописано да се решење о одобрењу
извођења радова издаје 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. и 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Службени гласник РС“ бр. 68/19) прописано је да по пријему захтева
надлежни орган проверава испуњеност формалних услова за поступање по захтеву за
издавање решења из чл. 145. Закона односно проверава, између осталог, да ли идејно
решење садржи све прописане податке, и да ли је приложена сва документација прописана
Законом и подзаконским актима донетим на основу Закона, као и усклађеност закона са
планским документом.

Чланом 25. ст. 5. наведеног правилника прописано је, између осталог, 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 погрешно унет класификациони број објекта. Усагласити класификациони број
у захтеву са достављеним ИДП-ом;

-У захтеву нису набројане све катастарске парцеле на којима се палнира изградња
вреловода. Потребно је поред кат.парц. бр. 8486 КО Шабац навести и кат.парц. бр. 8450 КО
Шабац;

-Уз захтев није достављен ажуран КТП. На предметној катастарској парцели у току је
изградња вишепородичног стамбеног објекта за који је издато обавештење да је завршен у



конструктивном смислу 354-3-121/2022-11 од 29.07.2022.године, па стање на достављеном
КТП-у не одговара стању на терену. Ажуран КТП треба користити за израду графичког
прилога ситуациони план;

-На насловној страни главне свеске као и пројекта машинских инсталација у рубрици
,,објекат ” навести обе парцеле на којима се гради у складу са прилогом 1 и прилогом 9
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке
документације према класи и намени објеката (,,Сл. гласник РС” бр. 73/2019);

-У делу главне свеске који се односи на опште податке о објекту и локацији у рубрици
,,назив просторног односно урбанистичког плана” потребно је унети и УП за израду
вишепородичног стамбеног објекта на кат.парц. бр. 8486 КО Шабац (353-2-30/2021-11 од
02.12.2021.године);

-На насловној страни пројеката машинских инсталација наведено је да се ради о
унутрашњој гасној инсталацији као у рубрици ,,грађење” што није у складу са захтевом.

Имајући у виду наведено овај орган је на основу чл. 28. ст. 5. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ бр. 68/19),
донео одлуку као у диспозитиву овог решења.

Ако подносилац захтева у року од 30 дана од дана објављивања 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. Захтев се такође подноси електронским путем
преко централног информационог система Агенције за привредне регистре и то као
усаглашен захтев.

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 (чл. 28. ст. 12. Правилника о поступку
спровођења поступка обједињене процедуре електронским путем).

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се изјавити приговор градском
већу града Шапца у року од 3 дана од дана достављања истог, електронским путем кроз
Централни информациони систем Агенције за привредне регистре.

 

Обрадиле                                                                                                 НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

дипл.инж.арх. Лидија Лукић                                       дипл.простор.план. Јасмина Стевановић

дипл.прав. Биљана Вудраг

 

 


