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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 и 9/2020) и чл. 8. ст. 1. и 2.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 68./2019), Одељење за урбанизам
Градске управе града Шапца – Одсек за обједињену процедуру, решавајући по захтеву ЈВП „Србијаводе“ Београд, Булевар уметности 2/А, чији
је пуномоћник Лидија Кнежевић из Београда, Никодима Миласа 1/А, за издавање локацијских услова за напајање електричном енергијом
каналских објеката за наводњавање регионалног хидросистема Мачва-подсистем ЦСН6 на подручју општине Шабац – фазе I и II, доноси

З А К Љ У Ч А К

Одбацује се захтев за издавање локацијских услова за напајање електричном енергијом каналских објеката за наводњавање регионалног
хидросистема Мачва – подсистем ЦСН6 на подручју општине Шабац – фазе I и II, поднет овом органу дана 16.08.2021. године, од стране ЈВП
„Србијаводе“ Београд, Булевар уметности 2/А а преко пуномоћника Лидије Кнежевић из Београда, Никодима Миласа 1/А..

О б р а з л о ж е њ е

ЈВП „Србијаводе“ Београд, Булевар уметности 2/А поднело је овом органу, дана 16.08.2021. д.о.о. Београд, захтев за издавање локацијских
услова за напајање електричном енергијом кананалских објеката за наводњавање регионалног хидросистема Мачва-подсистем ЦСН6 на
подручју општине Шабац – фазе I и II а преко пуномоћника Лидије Кнежевић из Београда, Никодима Миласа 1/А.

Уз захтев, поднет преко Централног информационог система Агенције за привредне регистре, поднето је Идејно решење, које је урадио
Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ Београд, главни пројектант дипл. инж. електро Золтан Берта, бр. лиценце 350 Ф 597 07 и
пуномоћје.

Разматрајући поднети захтев, са приложеном документацијом, утврђени су следећи недостаци:

Поднети захтев и достављена техничка документација нису усаглашени у погледу инвеститора на кога треба да гласе локацијски услови. У
захтеву је, као инвеститор, наведен ЈВП „Србијаводе“ Београд а у ИДР-у, Електродистрибуција Србија доо Београд. Поред тога,
неусаглашеност захтева и ИДР- а се огледа и у подацима о планираним објектима. У захтеву су наведени категорија ,,Г” и класификациона
ознака 222410-100%, што се према Правилнику о класификацији објеката односи на локалне електричне водове, локалне електричне надземне
или подземне водове. У главној свесци идејног решења наведена је и класификациона ознака 222420, која се односи на локалне
трансформаторске станице.

У захтеву нису наведене све катастарске парцеле, на којима се планира изградња електроенергетских објеката.

Није достављен доказ о уплати накнаде за ЦЕОП у износу од 2000 динара.

У захтеву и у главној свесци, наведено је да је предмет захтева изградња нових објеката, а из достављеног ИДР-а се може закључити да се
ради и реконструкција постојећих објеката. У захтеву и главној свесци навести све врсте радова, које су обухваћене у ИДР-у. Указује се
подносиоцу захтева да је радове на постојећем објекту могуће одобрити само уколико је објекат изграђен у складу са Законом о планирању и
изградњи.

У главној свесци идејног решења, није јасно дефинисано који су објекти планирани за изградњу. На насловној страни главне свеске, као и
пројекта електроенергетских инсталација у рубрици ,,Oбјекат” потребно je навести да се ради о електроенергетским водовима и стубним
трафо станицама и дати катастарске парцеле на којима се граде, у складу са Прилогом 1 Правилника о садржини, начину и поступку израде и
начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (,,Сл. гласник РС”.бр. 73/2019).

У табели Општи подаци о објекту и локацији недостаје рубрика ,,врста радова”.

У табели Општи подаци о објекту и локацији, мора бити јасно назначено да су предмет захтева изградња електроенергетских водова и трафо
станица и реконструкција постојећих ТС ради прикључка каналских објеката на електроенергетску мрежу. Потребно је јасно дефинисати
планиране објекте и навести катастарске парцеле на којима се они граде, а везано за хидротехничке објекте које је потребно прикључити на
електроенергетску мрежу (раздвојити податке по каналским објектима). За сваки од планираних ел. водова дати попис парцела преко којих
прелазе, а посебно издвојити парцеле на којима се налазе стубна места односно надземни делови објекта за које ће бити потребно решавање
имовинско-правних односа. Дефинисати на којим се парцелама граде нове БСТС, а на којима нн електроенергетски водови. Дефинисати који
су постојећи објекти који се реконструишу. Дати основне податке о сваком планираном електроенергетском објекту – техничке
карактеристике, дужине водова, висине стубова...

Навести сва планска документа у чијем се обухвату налазе парцеле на којима је планирана изградња, а то су План генералне регулације



,,Шабац”- Ревизија („Службени Лист града Шапца“, број 18/15, 23/15, 16/18, 5/19, 17/19 и 13/21), Просторни план града Шапца („Службени
Лист града Шапца“, број 7/12 и 23/18) и План генералне регулације ,,Мајур” („Службени Лист града Шапца“, број 16/18).

У графичкој документацији дати легенде како би се описали графички прикази планираних објеката. Из графичких прилога мора бити јасно да
ли се ради о надземним или подземним електроенергетским водовима, далеководима или НН водовима. Положај планираних БСТС као и
трасе планираних водова и стубна места дефинисати геодетским координатама.

Из достављеног графичког прилога Ситуациони план прикључења на електроенергетску мрежу ЦС ЈЕРЕЗ 2 на каналу Јерез и увидом у ПП
града Шапца, уочено је да се планирани електроенергетски објекти налазе изван обухвата наведеног планског документа и да је њихова
изградња планирана на катастарским парцелама КО Белотић, Општина Богатић. Само се ЦС ЈЕРЕЗ 2 налази на КП 3418 КО Штитар и у
обухвату је ПП града Шапца. За издавање локацијских услова за наведене објекте овај орган није надлежан.

Обзиром на наведене недостатке, није могуће издати Локацијске услове за изградњу планираног објекта, док се исти, не отклоне.

Чланом 8. ст. 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 68/2019) прописано је
да ако нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, прописани чл. 7. тог правилника, захтев за издавање локацијских
услова одбацује се закључком.

Према чл. 8. ст. 2. истог Правилника, надлежни орган ће 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 члана 8ђ Закона.

Ако подносилац захтева, у року од 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници овог органа, поднесе нов усаглашен 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 администартивне таксе односно накнаде (чл. 8. ст. 7. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем).

Како је у поступку утврђено да, у конкретном случају, нису испуњени сви формални услови за даље поступање по захтеву, овај орган је, уз
навођење свих недостатака а на основу својих овлашћења из чл. 8. ст. 1. наведеног Правилника, одлучио као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог закључка, подносилац захтева може изјавити приговор градском већу а преко овог органа, у року
од 3 дана од дана достављања истог, кроз централни информациони систем Агенције за привредне регистре.

О б р а ђ и в а ч и                                                                                                               НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

дипл. инж. грађ. Лидија Лукић                                                                    дипл. простор. план. Јасмина Стевановић

дипл. правник Љубинка Радановић


