
Република Србија
ГРАД ШАБАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам
Одсек за спровођење обједињене процедуре
Број: ROP-SAB-9477-LOCH-2/2021 
Заводни број: 350-1-217/2021-11
Дана: 21.5.2021. године
Карађорђева ул. бр. 27
Ш А Б А Ц

На основу чл.  53a  ст.  4.  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 и 9/20) и чл. 12. ст. 2. Правилника о поступку спровођења 
обједињене  процедуре  електронским  путем  („Службени  гласник  РС“ бр.  68/19),  Одсек  за 
спровођење обједињене процедуре одељења за урбанизам градске управе града Шапца  у поступку 
издавања локацијских услова за изградњу стамбеног објекта са отвореним базеном на кат.парц. бр. 
628/1 и 628/2 К.О. Шеварице, покренутом по усаглашеном  захтеву Лазић Динијеле из Дреновца 
ул. Ненада Лазића бр. 8, поднетом преко пуномоћника Жакула Горана из Руме, Железничка бр. 49, 
доноси:     

З А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ СЕ усаглашени захтев ROP-SAB-9477-LOCH-2/2021 за издавање локацијских 
услова  за  изградњу стамбеног објекта са отвореним базеном на кат.парц. бр. 628/1 и 628/2 К.О. 
Шеварице,    поднет од Лазић Динијеле из Дреновца ул. Ненада Лазића бр. 8,     дана 14.4.2021. 
године, због недостатака у идејном решењу.

О б р а з л о ж е њ е

Лазић Динијела из Дреновца ул. Ненада Лазића бр. 8,  преко пуномоћника Жакула Горана 
из Руме, Железничка бр. 49,  поднела је  овом органу дана 14.4.2021.године, усаглашени  захтев за 
издавање локацијских услова за извођење радова  ближе описаних  у диспозитиву.  Претходни 
захтев  одбачен  је  дана 9.4.2021.године.  Уз захтеве  поднете   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 којим је инвеститор овластио Жакула Горана, оверено код јавног бележника под 
бројем УОП-I:8361-2020 дана 24.9.2020.године;

-идејно  решење  урађено  од  ПБ  “Жакула  пројект”,  главни  пројектант  је  дипл.грађ.инж. 
Обрадовић Звонимир бр. лиценце 310 3652 03 ИКС; 

-катастарско-топографски план кат.парц. бр. 628/1 и 628/2 К.О. Шеварице,  урађен од ПБ 
“Террапројект”;
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-докази о уплати републичке административне таксе у износу од  320,00 динара, локалне 
административне таксе  у износу од  3.900,00 динара,  и накнаде за ЦЕОП у износу од  1.000,00 
динара.

Чланом 12. ст. 1. Правилника о поступку споровођења обједињене процедуре електронским 
путем („Службени гласник РС“ бр. 68/19) прописано је да ако ималац  јавних овлашћења достави 
надлеженом органу обавештење да не може да изда услове за пројектовање и прикључење због 
недостатака у садржини идјеног решења достављеног уз захтев за издавање локацијских услова, 
надлежни орга без одлагања одбацује захтев за издавање локацијскихх услова у складу са чланом 
8.став 2. овог правилника.  

Чланом  8.  ст.  2.  наведеног  Правилника   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. 

Поступајући  по  поднетом  усаглашеном   захтеву  овај  орган  је  најпре  утврдио  да  су 
испуњени формални услови  из чл. 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским  путем  („Службени  гласник  РС“ бр.  68/19).  Након  тога,  овај  орган  се   обратио 
Републичком геодетском заводу ради прибављања копије плана и  имаоцима јавних овлашћења 
ради  прибављања  услова  за  пројектовање  и  прикључење.  Достављени  су  следећи  услови  и 
сагласности: технички услови за пројектовање и прикључење  бр. 2672/СР-118/21    ЈКП “Водовод-
Шабац”  oд 12.5.2021.године,  услови за пројектовање и прикључење “Телеком  Србијa” а.д.  бр. 
А332-206428/1 од 20.5.2021.године,     услови за пројектовање и прикључење   ЈП “Инфрастуктура-
Шабац”  бр. 1326-01  од 13.5.2021.године.

Електродистрибуција Србије доставила је обавештење о немогућности издавања услова за 
пројектовање и прикључење бр. 8Л.1.0.0.-336-44-УПП-21   дана 20.5.2021.године.  У обавештењу 
је наведено да захтев  и идејно решење не садрже све потребне податке за издавање услова за 
пројектовање и прикључење и то следеће податке:

-уколико  су  се  на  предметној  парцели   налазили  објекти  којима  је  испоручивана 
електричне енергија,  тада се обавезно наводе одобрене снаге,  ЕД број  и опционо број  издатог 
одобрења;

-на копији плана издатој од Службе за катастар непокретности Шабац, на к.п. бр. 628/1 КО 
Шеварице постоје три објекта. Увидом у стање на терену на предметној парцели постоји ИММ са 
бројилом  бр.  80128696  са  снагом  од  11,04кW.  Бројило  је  регистровано  на  Станимировић 
Верољуба. Потребно је бројило превести и одјавити или га навести као  постојеће на предметној 
парцели.

Пуномоћнику се указује следеће:
-Чланом 3. ст. 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем  („Службени  гласник  РС“  бр.  68/19)  прописано  је  да  се  сва  акта  која  доносе,  односно 
размењују  надлежни орган   и  имаоци јавних  овлашћења у  обједињеној  процедури  и/или  ради 
употребе у тој  процедури,  као и други документи које подносилац захтева,  надлежни орган и 
имаоци јавних овлашћења достављају у обједињеној процедури, достављају  у форми електронског 
документа у pdf формату, у складу са ставом 1. овог члана. Ставом 4. истог члана  прописанио је 
да  aко је документ из става 2. овог члана сачињен искључиво у папирној форми, у обједињеној  
процедури се доставља електронски документ у pdf формату настао дигитализацијом тог изворног 
документа који се, у циљу потврђивања истоветности са изворним документом, потписује у складу 
са ставом 1. овог члана, од стране: 1) овлашћеног лица органа који је по закону надлежан за оверу 
преписа  или;  2)  овлашћеног  лица  пружаоца  услуге  квалификованог  електронског  чувања 
документа, који услугу дигитализације документа у папирном облику пружа у складу са законом 
којим се  уређује  електронско  пословање -  члан 63.  став  3.  Закона о  електронском документу,  
електронској  идентификацији  и  услугама  од  поверења  у  електронском  пословању („Службени 
гласник РС“ бр. 94/17) или 3) лица са лиценцом одговорног пројектанта, уписаног у одговарајући 
струковни  регистар,  под  условом  да  то  лице  својим  квалификованим  електронским  потписом 
потписује и поднесак у обједињеној процедури уз који тај акт,односно документ доставља, или 4) 
адвоката  уписаног  у  именик  адвоката,  под  условом  да  тај  адвокат  својим  квалификованим 
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електронским потписом потписује и поднесак у обједињеној процедури уз који се тај акт, односно 
документ доставља.

-Истоветност докумената  насталих дигитализацијом докумената сачињених искључиво у 
папирној  форми  потребно  је   потврдити   у  складу  са  чл.  3.  ст.  4.  Правилника  о  поступку  
спровођења обједињене процедуре електронским путем. Документа су  потписана  електронским 
потписом Жакула Горана. Није утврђено да именовано лице  спада у лица која у складу са чл.3. ст.  
4.  Правилника  могу електронским потисивањем потврђивати истоветност  документа  насталих 
дигитализацијом докумената сачињених искључиво у папирној форми са папирним документима 
(Лице са лиценцом одговорног пројектанта или адвокат уписан у именик адвоката овлашћен од 
стране инвеститора, који поред докумената потписује и захтев који се подноси).

Имајући у виду наведено,  на основу чл. 8 Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ бр. 68/19),  одлучено је као у диспозитиву 
закључка.

Ако подносилац захтева у року од  30 дана од дана  објављивања  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.  Усаглашени захтев  се  такође  подноси  електронским путем преко  централног 
информационог  система  Агенције  за  привредне  регистре  и  то  као  захтев  за  издавање/измену 
локацијских услова  на основу усаглашеног захтева.

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. 8. ст. 7. Правилника о поступку спровођења 
поступка обједињене процедуре електронским путем). 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог закључка 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.  

Обрадили                                                                                                           НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
дипл.инж.арх. Милан Томашевић                       дипл.простор.план. Јасминa Стевановић
дипл. прав. Биљана Вудраг                                               
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