
Република Србија
ГРАД ШАБАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам
Одсек за спровођење обједињене процедуре
Број предмета: ROP-SAB-10787-LOC-1/2021
Заводни број: 350-1-223/2021-11
Дана: 22.04.2021. године
Карађорђева улица бр. 27
Ш А Б А Ц

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, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020) и чл. 
8.  ст.  1.  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 Водопривредног друштва “Југокоп-Подриње”, 
ДОО  са  седиштем  у  Шапцу,  ул.  Јанка  Веселиновића  бр.  29,  матични  број  07369000, чији  је 
пуномоћник "Тес”, ДОО Шабац, за издавање локацијских услова за изградњу постојеће мобилне 
асфалтне базе марке Ammann Wibau на кат. парцели бр. 30 КО Шабац, доноси     

З А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр.  ROP-SAB-10787-LOC-1/2021 за издавање локацијских услова 
за  изградњу постојеће мобилне асфалтне базе марке  Ammann Wibau  на кат. парцели бр. 30 КО 
Шабац,  који  је  поднет  овом  органу  15.04.2021.  године  од  стране Водопривредног  друштва 
“Југокоп-Подриње”, ДОО Шабац, а преко дипл. инж. арх. Милутиновић Драгољуба - овлашћеног 
лица пуномоћника “ТЕС”, ДОО Шабац.

О б р а з л о ж е њ е

Водопривредно друштво “Југокоп-Подриње”, ДОО са седиштем у Шапцу, ул. Јанка 
Веселиновића бр. 29,  поднео је овом органу 15.04.2021. године  електронским путем захтев за 
издавање локацијских услова за извођење радова из диспозитива овог закључка,  а преко  дипл. 
инж. арх. Милутиновић Драгољуба – овлашћеног лица пуномоћника “ТЕС”, ДОО Шабац, који 
поседује лиценце бр. 100 0071 04, 200 0528 03, 300 1161 03 и 400 0462 003 ИКС.

 Уз захтев је приложена следећа документација: 
-пуномоћје, у pdf формату електронски потписано; 
 -идејно решење (0 - главна свеска, 1 - пројекат архитектуре, 3 - пројекат хидротехничких 

инсталација и 6 - пројекат машинских инсталација) које је урађено од стране “Тес”, ДОО Шабац, 
главни пројектант дипл. инж. арх. Минутиновић Драгољуб, бр. лиценце 300 1161 03 ИКС, у pdf 
електронски потписано и у dwg формату; 

-потврда  ЕД  Шабац  бр.  8Л.1.0.0-89780/2  од  19.03.2021.  године  о  прикључењу, у  pdf 
формату електронски потписано; 

-технички  услови  за  пројектовање  и  прикључење  ЈКП  “Водовод  Шабац”,  Шабац  бр. 
1660/СР-66/21 од 19.03.2021. године, у pdf формату електронски потписано; 
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-водни  услови  бр.  3893/1  од  14.04.2021.  године  издати  од  стране  ЈВП  “Србијаводе”, 
Београд ВПЦ “Сава - Дунав” Београд, у pdf формату електронски потписано; 

-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 8. ст. 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем („Сл.  гласник РС“,  бр.  68/2019)  прописано је да ће надлежни орган захтев за издавање 
локацијских услова одбацити закључком и када се за извођење радова не прибављају локацијски 
услови.

Увидом  у  службену  евиденцију  овог  органа  и  у  Централни  информациони  систем 
Агенције за привредне регистре утврђено је да је за предметну мобилну асфалтну базу издата 
привремена грађевинска дозвола бр. 351-129/15-11 од 24.03.2015. године, која је након продужења 
важности решењем овог органа бр.  ROP-SAB-6571-TCPIH-2/2018 (заводни бр. 351-11-2/2018-11) 
од 22.03.2018. године за још три године,  престала да важи закључно са 24.03.2021. године.  С 
обзиром да је реч о објекту привременог карактера који је у складу са чл. 147. ст. 8. Закона о 
планирању и изградњи потребно уклонити, није могуће за такав објекат издати локацијске услове.

Поред наведеног утврђено је и то да се кат. парцела бр. 30 КО Шабац према ПГР Шабац-
Ревизија налази у блоку бр. 461, у зони Ш - шуме, градске шуме, парк шуме, приватне шуме,  
зелени  заштитни  коридори  у  којима  је  дозвољена  изградња  путева,  стаза,  канала,  мостова, 
инфраструктурних инсталација и објеката, као и објеката који обезбеђују унапређење коришћења 
шума. То значи да није могућа изградња објекта асфалтне базе, као сталног објекта. 

Имајући у виду напред наведено овај орган је на основу својих овлашћења из чл. 8ђ Закона 
о планирању и изградњи и чл. 8. ст. 1. 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, електронским путем кроз централни информациони 
систем Агенције за привредне регистре.                                                                                    

Обрађивачи:
дипл. инж. арх. Милан Томашевић                                                          НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
дипл. прав. Јелена Ђокић                                              дипл. простор. план. Јасмина Стевановић

Доставити:
-пуномоћнику,
-архиви.  
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