
Република Србија
ГРАД ШАБАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам
Одсек за спровођење обједињене процедуре
Број предмета: ROP-SAB-5892-LOC-1/2021
Заводни број: 350-1-108/2021-11
Дана: 29.03.2021. године
Карађорђева улица бр. 27
Ш А Б А Ц

На основу чл.  53a  ст. 5. Закона о планирању и изградњи  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  и  9/2020)  и  чл.  12.  ст.  2. 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 
“АГРОМИНОС”, ДОО са седиштем у Добрићу, Милачка мала бб, матични број 21279765, чији је 
пуномоћник ГД “Кнез”, ДОО Шабац, за издавање локацијских услова за изградњу пољопривредног 
објекта – стаје за овце на кат. парцели бр. 1200 КО Добрић, у Добрићу, Милачка мала, доноси     

З А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-5892-LOC-1/2021 за издавање локацијских услова за 
изградњу пољопривредног објекта – стаје за овце на кат. парцели бр. 1200 КО Добрић, у Добрићу,  
Милачка  мала,  који  је  поднет  овом  органу  05.03.2021.  године  од  стране  инвеститора 
“АГРОМИНОС”, ДОО Добрић,  а преко овлашћеног лица пуномоћника ГД “Кнез”, ДОО Шабац - 
дипл. грађ. инж. Кнежевић Драгана, због недостатака у садржини идејног решења.

О б р а з л о ж е њ е

“АГРОМИНОС”, ДОО са седиштем у Добрићу, Милачка мала бб, поднео је овом органу 
05.03.2021. године кроз ЦЕОП систем АПР-а, захтев за издавање локацијских услова за радове из 
диспозитива овог закључка, а преко овлашћеног лица пуномоћника ГД “Кнез”, ДОО Шабац - дипл. 
грађ. инж. Кнежевић Драгана, који поседује лиценце бр. 310 6649 04 и 410 03813 03 ИКС. Уз захтев 
је  приложена следећа документација:  пуномоћје,  у  pdf  формату електронски потписано;  идејно 
решење које је урађено од стране  ГД “Кнез”, ДОО Шабац, главни пројектант је  дипл. грађ. инж. 
Кнежевић Милош, бр. лиценце 311 М362 13 ИКС, у  pdf  формату  електронски потписано и  dwg 
формату и катастарско-топографски план који је урађен од стране “Геодата ПГЈ”, ДОО Обреновац,  
у  pdf  формату  електронски потписано  и  dwg  формату  и докази о  извршеним  уплатама  у  pdf 
формату електронски потписани и то: републичка административна такса на захтев у износу од 320 
динара, накнада за ЦЕОП у износу од 1.000 динара и локална административна такса у износу од 
9.000 динара.

Чланом 12. ст.  2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем  („Сл.  гласник  РС“  бр.  68/2019)  прописано  је  да  ако  ималац  јавних  овлашћења  достави 
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надлежном органу обавештење да не може да изда услове за пројектовање и прикључење због 
недостатака у садржини идејног решења достављеног уз захтев за издавање локацијских услова, 
надлежни орган без одлагања одбацује захтев за издавање локацијских услова у складу са чл. 8. ст.  
2. овог правилника.

Поступајући по поднетом захтеву овај орган је  најпре утврдио да су испуњени формални 
услови  из чл. 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
(„Сл. гласник РС“ бр. 68/2019), па се 10.03.2021 године, у складу са својим овлашћењима из чл. 9 
истог  правилника, обратио  Републичком  геодетском  заводу  ради  прибављања  копије  плана  и 
извода из катастра подземних водова. Дана 10.03.2021. године овом органу је достављена копија 
катастастарског  плана  водова,  а  11.03.2021.  године  и  копија  плана.  Након  тога,  овај  орган  се 
11.03.2021. године, у складу са чл. 11. наведеног правилника, обратио имаоцима јавних овлашћења 
ради  прибављања  услова  за  пројектовање  и  прикључење.  Своје  услове  за  пројектовање  и 
прикључење  овом  органу  су  доставили:  ЈКП  “Водовод-Шабац”,  Шабац  (технички  услови  за 
пројектовање  и  прикључење  бр.  1409/СР-58/21  од  17.03.2021.  године),  МУП  РС  Одељење  за 
ванредне  ситуације  у  Шапцу  (09.33  бр.  217-3358/21-1  од  22.03.2021.  године)  и  Одељење  за  
инспекцијске и комунално-стамбене послове градске управе града Шапца (мишљење бр.  501-4-
6/2021-08  од  16.03.2021.  године).  Остали  имаоци  јавних  овлашћења  нису  доставили  услове  за 
пројектовање и прикључење и то:

1.  “Електродистрибуција  Србије”  ДОО  Београд  огранак  Електродистрибуција  Шабац  је 
овом органу 26.03.2021. године доставила обавештење бр. 8Л.1.0.0-688-84-21 од 26.03.2021. године 
о немогућности издавања услова за пројектовање и прикључење, због тога што недостају подаци 
потребни за издавање тих услова, наводећи следеће: 

“У тачки 0.5. Општи подаци о објекту и локацији у делу Прикључци на инфраструктуру: 
идејног решења предложени начин прикључења није у складу са Законом о енергетици и Уредбом 
о условима испоруке и снабдевања електричне енергије. Наведено је да ће се објекат инвеститора  
који је једно правно лице прикључити иза мерења другог правног лица.”

2.  Јавно водопривредно предузеће “Србијаводе” Београд Водопривредни центар “Сава – 
Дунав” је овом органу 18.03.2021. године доставило обавештење бр. 2932/1 од 18.03.2021. године о  
непотпуности поднетог захтева, наводећи следеће: 

“Идејно решење није израђено у складу са Правилником о садржини, начину и поступку 
израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл.  
гласник РС“, број 73/19), односно недостаје Прилог 10 - Посебне садржине идејног решења у вези 
са прикључењем на јавни пут, односно за објекте за које се прибављају водни услови. У складу са 
Прилогом 10, поменутог Правилника, недостају следећи подаци:

-Опис начина захвата воде са планираним количинама воде,  уколико се вода захвата из 
површинских или подземних вода; 

-Опис  планираног  начина  испуштања  отпадних  вода,  уколико  се  отпадне  воде  из 
производног погона испуштају у површинске воде или подземне воде;

-Подаци о квалитету захваћене воде (резултати испитивања воде), у случају када се вода 
захвата из површинских или подземних вода, као и податак о начину водоснабдевања (водоток, 
канал,  бунар  или  јавна  водоводна  мрежа)  и  локацији  водозахвата.  Уколико  нема  техничких 
могућности за снабдевање водом из јавне водоводне мреже, или је за потребе експлоатације објекта 
неопходно изградити бунар, потребно је навести његову намену (нпр. за противпожарне потребе,  
снабдевање водом за пиће, санитарно-хигијенске потребе, технолошке потребе, за наводњавање, за 
рибњаке  и  др.),  потребну  количину  воде  из  бунара  и  сл;  Такође  уколико  техничком 
документацијом  буде  предвиђено  захватање  воде  из  подземља-бунара  приложити  решење  о 
одобрењу  за  геолошка  истраживања  које  издаје  Министарство  рударства  и  енергетике,  сходно 
члану 30. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Сл. гласник РС“, број 101/15 и 95/18-
др. закон). 

-Одсуство  података  о  начину  прикупљања,  одвођења,  пречишћавања  (примарно, 
секундарно)  и  испуштања  свих  отпадних  вода  са  локације  предметног  објекта  (технолошких,  
санитарно-фекалних, атмосферских) и о реципијенту истих (водоток, лагуна, септичка јама, јавна 
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канализациона мрежа и сл.), врсти и начину одлагања отпада који може утицати на водни режим 
(квантитет и квалитет);

-Одсуство графичких прилога: ситуациони приказ свих постојећих и планираних објеката 
(са легендом), са пратећом инфраструктуром водовода и канализације. 

Такође напомињемо да је потребно доставити водна акта за постојеће објекте, уколико их 
поседујете.”

Имајући у виду напред наведено, овај орган је у оквиру својих овлашћења из чл. 8ђ Закона о 
планирању и изградњи и чл.  12. ст. 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским  путем  („Сл.  гласник  РС“  бр.  68/2019),  донео  одлуку  као  у  диспозитиву 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. Изузетно, ако надлежни орган у закључку којим 
је  одбацио  захтев  није  навео  све  недостатке,  односно  разлоге  за  одбацивање  тог  захтева,  а  
усаглашени  захтев  одбаци  из  разлога  који  нису  наведени  у  закључку  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.

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.

Против овог закључка може се изјавити приговор градском већу града Шапца у року од 3 
дана од дана достављања, преко овог органа, а 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.
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