Република Србија
ГРАД ШАБАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам
Одсек за спровођење обједињене процедуре
Број предмета: ROP-SAB-34860-LOC-1/2018
Заводни број: 350-1-560/2018-11
Дана: 29.11.2018. године
Господар Јевремова бр. 6
ШАБАЦ
На основу чл. 53a ст. 5. 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 и 83/2018) и чл. 8. ст. 1. и 2. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/2015, 96/2016 и
120/2017), Одсек за спровођење обједињене процедуре одељења за урбанизам градске управе града
Шапца решавајући по захтеву „МЛЕКАРА ШАБАЦ”, АД са седиштем у Шапцу, Крсмановача бб,
матични бр. 07171366, чији је пуномоћник “Сет”, ДОО Шабац, за издавање локацијских услова за
изградњу прикључног гасовода и мерно регулационе станице (МРС) капацитета 650 Nm³/h на кат.
парцели бр. 2783 и 3903/2 КО Мајур, доноси
ЗАКЉУЧАК
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-34860-LOC-1/2018 за издавање локацијских услова за
изградњу прикључног гасовода и мерно регулационе станице (МРС) капацитета 650 Nm³/h на кат.
парцели бр. 2783 и 3903/2 КО Мајур, који је поднет овом органу 21.11.2018. године од стране
“Млекара Шабац”, АД Шабац, а преко Срећковић Миленце, овлашћеног лица пуномоћника “СЕТ”,
ДОО Шабац.
Образложење
„МЛЕКАРА ШАБАЦ”, АД са седиштем у Шапцу, Крсмановача бб, поднео је овом
органу 21.11.2018. године електронским путем захтев за издавање локацијских услова за извођење
радова из диспозитива овог закључка, а преко дипл. грађ. инж. Срећковић Миленце, овлашћеног
лица пуномоћника “СЕТ”, ДОО Шабац. Уз захтев је приложена следећа документација: пуномоћје,
у pdf формату електронски потписано; идејно решење које је урађено од стране “СЕТ”, ДОО Шабац,
главни пројектант је дипл. маш. инж. Милорад Јовановић, бр. лиценце 330 6481 04 ИКС, у pdf
формату електронски потписано и dwg формату и докази о извршеним уплатама и то: републичка
административна такса на захтев у износу од 310 динара, накнада за ЦЕОП у износу од 2000 динара
и локална административна такса у укупном износу од 15.000 динара, у pdf формату електронски
потписано.
Самосталним чланом 107[с5] ст. 2. Закона о изменама и допунама Закона о планирању и
изгради (“Сл. гласник РС”, бр. 83/2018) прописано је да ће се до доношења подзаконских аката из
овог закона примењивати подзаконски акти донети на основу Закона о планирању и изградњи ("Сл.
гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС,
132/14 и 145/14), ако нису у супротности са одредбама овог закона.
Чланом 6. ст. 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017) прописано је да се уз захтев за издавање
локацијских услова прилаже идејно решење израђено у складу са подзаконским актом којим се
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уређује садржина техничке документације и доказ о плаћеној административној такси за подношење
захтева и накнади за Централну евиденцију.
Чланом 8. ст. 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017) прописано је, између осталог, да ако
нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву прописани чл. 7. тог правилника
надлежни орган захтев за издавање локацијских услова одбацује закључком уз навођење свих
недостатака односно разлога за одбацивање.
Чланом 8. ст. 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017) прописано је да ће надлежни орган
захтев за издавање локацијских услова одбацити закључком и када идејно решење не садржи
податке потребне за издавање локацијских услова, уз навођење свих недостатака односно разлога за
одбацивање, не упуштајући се у оцену техничке документације у складу са одредбом чл. 8ђ Закона.
Увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђени су следећи недостаци:
-У главној свесци идејног решења у основним подацима потребно је датиподатке о дужини
трасе и квадратуру котларнице односно све податке неопходне за издавање локацијских услова.
-Подаци о квадратури постојеће котларнице у текстуалној документацији ИДР нису у складу
са подацима доступним у јавној бази података катастра непокретности (knweb).
-Неопходно је прибавити потврду да је објекат по чијој се фасади воде гасне инсталације
завршен у конструктивном смислу. Увидом у службену евиденцију је утврђено да је за
реконструкцију и доградњу предметног објекта издата грађевинска дозвола бр. ROP-SAB-28414CPI-3/2017 (заводни бр. 351-410/2017-11) од 03.11.2018. године, а да након тога није извршена
пријава радова, контрола темеља, нити контрола објекта у конструктивном смислу, при чему се као
постојеће стање предметног објекта у сада приложеном идејном решењу представља будуће стање
пројекта за грађевинску дозволу бр. ROP-SAB-28414-CPI-3/2017.
-Неопходно је доставити доказ о легалности постојеће котларнице (објекат бр. 18 на
парцели), с обзиром на то да се подаци о њеној квадратури разликују у техничком опису и у јавној
бази података катастра непокретности (knweb), а увидом у службену евиденцију нисмо утврдили да
је на предметном објекту одобрено извођење радова.
-На ситуационом плану назначити спратност котларнице.
-У легенди назначити само оно што је релевантно за предмет захтева.
-У складу са чланом 40. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења
контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Сл. Гласник РС” бр. 72/2018),
графичка документација идејног решења за линијске инфраструктурне објекте садржи подужни
профил трасе, са приказом карактеристичних преломних тачака трасе, као и карактеристичне
попречне профиле (1:100-1:25).
-Није приложена нумеричка документација идејног решења.
Имајући у виду напред наведено овај орган је на основу својих овлашћења из чл. 8ђ Закона о
планирању и изградњи и чл. 8. ст. 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017), донео одлуку као у
дипспозитиву овог закључка.
Ако подносилац захтева у року 30 дана од дана објављивања овог закључка на интернет
страници надлежног органа, поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не
доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну
таксу и накнаду.
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.
Усаглашени захтев се такође подноси електронским путем преко централног информационог
система Агенције за привредне регистре и то као захтев за издавање локацијских услова на основу
усаглашеног захтева.
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Против овог закључка може се изјавити приговор градском већу града Шапца у року од 3
дана од дана достављања, преко овог органа, електронским путем кроз централни информациони
систем Агенције за привредне регистре.
Обрадиле
дипл. инж. арх. Маријана Гавриловић
дипл. правник Јелена Ђокић

ПО ОВЛАШЋЕЊУ
НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
дипл. инж. геодез. Миљан Угринић

Доставити:
-пуномоћнику,
-архиви.
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