
Република Србија
ГРАД ШАБАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам
Одсек за спровођење обједињене процедуре
Број предмета: ROP-SAB-4019-LOC-1/2021
Заводни број: 350-1-80/2021-11
Дана: 22.03.2021. 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 ОДС “ЕПС 
Дистрибуција“ ДОО Београд огранак Електродистрибуција Шабац, са седиштем огранка у Шапцу, 
Поцерска улица бр. 86, чији су пуномоћници “OTP Medic”, ДОО Шабац и “СЕТ”, ДОО Шабац, за 
издавање  локацијских  услова  за  изградњу објекта  места  прикључења  (ОМП)  20/0,4  kV на  кат. 
парцели бр.  2785/35 КО Мајур и кабловског вода 20 kV за објекат ОМП на  кат. парцелама бр. 
2785/35, 2785/16, 3871, 2785/17, 3903/2, 3902 KO Мајур и кат. парцелама бр. 307/46, 306/7, 307/16, 
305/6, 307/18, 304/2, 304/1 КО Шабац, доноси     

З А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-4019-LOC-1/2021 за издавање локацијских услова за 
изградњу објекта места прикључења (ОМП) 20/0,4 kV на кат. парцели бр. 2785/35 КО Мајур и  
кабловског вода 20  kV за  објекат ОМП на кат.  парцелама бр.  2785/35,  2785/16,  3871,  2785/17, 
3903/2, 3902 KO Мајур и кат. парцелама бр. 307/46, 306/7, 307/16, 305/6, 307/18, 304/2, 304/1 КО 
Шабац,  који  је  поднет  овом  органу  18.02.2021.  године  од  стране  инвеститора  ОДС  “ЕПС 
Дистрибуција“  ДОО  Београд  огранак  Електродистрибуција  Шабац, а  преко овлашћеног  лица 
пуномоћника  “СЕТ”,  ДОО  Шабац  -  директора  дипл.  грађ.  инж.  Срећковић  Миленце,  због 
недостатака у садржини идејног решења. 

О б р а з л о ж е њ е

ОДС  “ЕПС  Дистрибуција“  ДОО  Београд  огранак  Електродистрибуција  Шабац,  са 
седиштем огранка у Шапцу, Поцерска  улица бр. 86, поднео је овом органу 18.02.2021. године 
кроз ЦЕОП систем АПР-а,  захтев за издавање локацијских услова за  радове из диспозитива овог 
закључка, а преко овлашћеног лица пуномоћника “СЕТ”, ДОО Шабац - директора дипл. грађ. инж. 
Срећковић Миленце, која поседује лиценце бр.  203 0078 03, 314 1802 03 и 414 0822 03 ИКС.  Уз 
захтев  је  приложена  следећа  документација: уговор  о  пружању  услуге  за  прикључење  на 
дистрибутивни систем електричне енергије (бр. 8Л.100-18973/2-21 од 27.01.2021. године закључен 
између ЕД Шабац (инвеститор) и “OTP Medic”, ДОО Шабац (странка), који садржи и овлашћење за 
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странку, у pdf формату електронски потписано; овлашћење пренето са “OTP Medic”, ДОО Шабац 
на “СЕТ”, ДОО Шабац, у pdf формату електронски потписано; идејно решење (0 - главна свеска, 1 - 
пројекат  архитектуре,  4  –  пројекат  електроенергетских  инсталација)  са  прилозима  10.1  - 
постављање инсталација у земљишном и заштитном појасу државног пута IIA реда и 10.2 - водни 
услови,  које  је  урађено  од  стране  “СЕТ”,  ДОО  Шабац,  главни  пројектант  је  дипл.  инж.  арх. 
Далибор Гавриловић, бр. лиценце 300 N392 14 ИКС,  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  2.000 
динара и локална административна такса у износу од 15.000 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 
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 25.02.2021 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 26.02.2021. године овом органу је достављена копија 
катастарског  плана  водова,  а  01.03.2021.  године  и  копија  плана.  Након  тога,  овај  орган  се  
02.03.2021. 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:  “Телеком  Србија”  (бр.  А332-96052/1  од  15.03.2021. 
године),  ЈКП  “Топлана-Шабац”  Одељење  дистрибуције  топлотне  енергије  (бр.  01-296/2021  од 
04.03.2021.године, електронски достављено 08.03.2021. године), ЈКП “Топлана-Шабац” Одељење 
дистрибуције гаса (бр. 01-300/2021 од 08.03.2021. године), ЈП “Путеви Србије” Београд (бр. ROP-
SAB-4019-LOC-1-HPAP-8/2021  од 17.03.2021. године) и ЈП “Инфраструктура Шабац” Служба за 
путеве (бр.  571-01 од 10.03.2021.  године).  ЈВП Србијаводе Београд ВПЦ “Сава-Дунав”  је  овом 
органу  доставило  обавештење  бр.  2379/1  од  03.03.2021.  године  да  се  за  потребе  изградње 
предметног  објекта  (прикључка)  не  издају  услови  јер  се  предметни  кабловски  вод  за  пренос 
електричне енергије не поставља испод корита мелиорационог канала (који је наведен у идејном 
решењу, као најближе водно тело), нити се са њим укршта, и ни на који начин не угрожава водни 
режим и квалитет воде у истом. По захтеву за издавање услова за пројектовање и прикључење, ЈКП 
“Водовод-Шабац”  Служба  развоја  и  инвестиција  је  овом  органу  15.03.2021.  године  доставило 
техничке услове за пројектовање и прикључење којим је обавестило овај  орган да није могућа 
изградња у складу са поднетим захтевом, наводећи следеће: 

“Дуж пројектоване трасе кабловског вода постоји  изграђена водоводна и  канализациона 
мрежа и то: 

-дуж Улице Државни пут II  а реда бр. 124 водоводна мрежа пофила ø 200 и ø 150 mm, 
фекална канализациона мрежа профила ø 700 mm и атмосферка канализациона мрежа профила ø 
500 mm.

-дуж Улице Нова  9  водоводна мрежа пофила ø  200 mm,  фекална  канализациона мрежа 
профила ø 300 mm и атмосферка канализациона мрежа профила ø 1100 mm.

-дуж Улице Нова 5 водоводна мрежа пофила ø 150 mm и фекална канализациона мрежа  
профила ø 300 mm. 

Водоводнa мрежа се налази на дубини од око 1,20 m, а канализациона мрежа је постављена 
према котама датим у Ситуационом плану. 

Изградња кабловског вода и извођење предвиђених радова није могуће, нити дозвољено из 
следећих разлога: 

1. Код  паралелног  вођења  електричних  водова  са  инсталацијама  водовода  и 
канализације  потребно  је  остварити минимално осовинско  растојање од 1,0  m за 
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пречнике цевовода мање од 200 mm и 1,5 m за пречнике цевовода веће од 200 mm.
2. Код  укрштања  електричних  водова  са  инсталацијама  водовода  и  канализације 

потребно  је  остварити  минимално  висинско  растојање  од  40  cm,  уз  претходно 
обавезно откопавање водоводних цеви и поновно затрпавање песком.

3. Посебно обележити места укрштања са инсталацијама водовода и канализације и 
назначити тачна  одстојања од постојећих  инсталација  водовода  и  канализације  и 
приликом паралелног вођења и приликом укрштања.

4. Радови у близини наших постојећих инсталација морају се изводити ручно, водећи 
рачуна да не дође до оштећења постојећих инсталација. На деоницама где се радови 
изводе изнад инсталација водовода и канализације није дозвољено манипулисање 
тешким  грађевинским  и  вибрационим  машинама.  Све  радове  у  близини  наших 
постојећих  инсталација  извести  уз  строго  поштовање  мера  заштите,  у  складу  са 
важећим техничким прописима и стандардима за ту врсту радова. 

5. Уколико  дође  до  евентуалних  оштећења  постојећих  инсталација  водовода  и 
канализације инвеститор је дужан да сноси насталу штету као и штету услед прекида 
у континуалном снабдевању потрошача водом за пиће.

Неопходно је ускладити идејно решење са наведеним Техничким условима и фактичким стањем.”
У  прилогу  техничких  услова  за  пројектовање  и  прикључење  ЈКП  “Водовод  Шабац”  је 

доставило  стуациони  план  са  уцртаним  положајем  постојећих  инсталација  водовода  и 
канализације.

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.  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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