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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 Републике Србије-Министарства трговине, туризма и
телекомуникација Београд, Немањина 22-26, чији је пуномоћник SKY TECHNOLOGIES ДОО Београд, Јоза Лауренчића бр. 5, за издавање
локацијских услова за Пројекат припреме следеће генерације широкопојасне везе за школе у руралним областима у белим зонама, општина
Шабац, на кат. парцелама: 885/1 КО Орашац и кат. парцелама: 663/2, 602/1, 657 и 443 КО Корман, доноси

З А К Љ У Ч А К

               Одбацује се захтев за издавање локацијских услова за Пројекат припреме следеће генерације широкопојасне везе за школе у руралним
областима у белим зонама, општина Шабац, на кат. парцели бр. 885/1 КО Орашац и на кат. парцелама број: 663/2, 602/1, 657 и 443 КО
Корман, поднет овом органу дана 04.08.2021. године, од стране Републике Србије -Министарства трговине, туризма и телекомуникација
Београд, Немањина 22-26 а преко пуномоћника, Sкy Теcnologies д.о.о. Београд, Јоза Лауренчића бр. 5.

 

О б р а з л о ж е њ е

                Република Србија-Министарство трговине, туризма и телекомуникација Београд, Немањина 22-26 поднело је овом органу, дана
04.08.2021. д.о.о. Београд, Јоза Лауренчића бр. 5, захтев за издавање локацијских услова за Пројекат припреме следеће генерације
широкопојасне везе за школе у руралним областима у белим зонама, општина Шабац, на кат. парцели бр. 885/1 КО Орашац и кат. парцелама
број: 663/2, 602/1, 657 и 443 КО Корман.

          Уз захтев, поднет преко Централног информационог система Агенције за привредне регистре, поднето је Идејно решење, које је урадио
Sky Technologies д.о.о. Београд, главни пројектант Александар Бабић, бр. лиценце 353 1040 03, уредно пуномоћје и доказ о уплати таксе и
накнаде за ЦЕОП.

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

                   - за Лежаја Слободана, који је подносилац захтева у складу са достављеним пуномоћјем, није утврђено да је лице са лиценцом
одговорног пројектанта, што је услов да може својим електронским потписом потврдити истоветност докумената, сачињених искључиво у
папирној форми, са електронским документом у pdf формату (докази о уплати такси, Изјава и обавештење...),

               - на насловној страни главне свеске као и пројекта телекомуникационих и сигналних инсталација, у рубрици „ОБЈЕКАТ“ треба,
уместо „ПРОЈЕКАТ ПРИПРЕМЕ СЛЕДЕЋЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ ШИРОКОПОЈАСНЕ ВЕЗЕ ЗА ШКОЛЕ У РУРАЛНИМ ОБЛАСТИМА У БЕЛИМ
ЗОНАМА“, навести објекат чија је изградња планирана у складу са категоријом и класификационом ознаком, наведеном у главној свесци и у
захтеву,

                - у делу главне свеске, који се односи на опште податке о објекту и локацији у рубрици ,,Назив просторног односно урбанистичког
плана”, потребно је навести Просторни план града Шапца („Службени Лист града Шапца“, број 7/12 и 23/18) јер се парцеле на којима се
планира изградња, налазе у обухвату тог планског документа.

                  - Увидом у достављену графичку документацију идејног решења, утврђено је да се планира изградња и на кат. парцели бр.602/2 КО
Корман па је и ту парцелу, потребно набројати у захтеву и ИДР-у.

Указује се подносиоцу захтева да ИДР усагласи са Прилогом 10 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења
контроле техничке документације према класи и намени објеката (,,Сл. гласник РС”.бр. 73/2019) јер је планирано подбушивање државног пута
IБ реда број 26. па је у процедури издавања локацијских услова, потребно прибавизи услове ЈП Путеви Србије.

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

             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

 

 

 

 

 


