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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, 9/2020 и 52/2021) 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 “АУТОЦЕНТАР ПЕТРОВИЋ”, ДОО са седиштем у Шапцу, Обилазни пут 34, матични бр.
06139663, чији је пуномоћник дипл. инж. арх. Лукић Срђан из Шапца, Ул. Јарачких жртава бр. 62,  за издавање
локацијских услова за доградњу пословног објекта чиме ће настати стамбено-пословни објекат на кат. парцели
бр. 8954 КО Шабац, у Шапцу, у Шапцу, Ул. деспота Стефана Лазаревића, доноси

 

 

З А К Љ У Ч А К

 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-24957-LOC-1/2021 за издавање локацијских услова за доградњу пословног
објекта чиме ће настати стамбено-пословни објекат на кат. парцели бр. 8954 КО Шабац, у Шапцу, у Шапцу, Ул.
деспота Стефана Лазаревића, који је поднет овом органу 4.8.2021. године од стране инвеститора
“АУТОЦЕНТАР ПЕТРОВИЋ”, ДОО Шабац, преко пуномоћника дипл. инж. арх. Лукић Срђана из Шапца, Ул.
Јарачких жртава бр. 62, због недостатака у садржини идејног решења.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

“АУТОЦЕНТАР ПЕТРОВИЋ”, ДОО са седиштем у Шапцу, Обилазни пут 34, поднео је овом органу
4.8.2021. године кроз ЦЕОП систем АПР-а, захтев за издавање локацијских услова за радове из диспозитива овог
закључка. Захтев је поднет преко пуномоћника дипл. инж. арх. Лукић Срђана из Шапца, Ул. Јарачких жртава бр.
10, који поседује лиценце бр. 300 1681 03 и 400 3025 03 ИКС. Уз захтев је приложена следећа документација:
пуномоћје, у pdf формату електронски потписано; потврда урбанистичког пројекта бр. 353-2-15/2021-11 од
26.7.2021. године, у pdf формату електронски потписано; идејно решење које је урађено од стране Самосталног
пројектног бироа “Aalto-architecture&design”, Срђан Лукић, предузетник Шабац, главни пројектант је маст. инж.
арх. Лукић Сава, бр. лиценце 210 А01920, у pdf формату електронски потписано и dwg формату;катастарско-
топографски план који је урађен од стране “Геодата ПГЈ”, ДОО Обреновац, у pdf формату електронски
потписано и dwg формату и докази о извршеним уплатама у pdf формату електронски потписани и то:
републичка административна такса у износу од 4210 динара, накнада за ЦЕОП у износу од 2.000 динара и
локална административна такса у износу од 17.000 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 16.8.2021 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 16.8.2021.
године овом органу је достављена копија катастастарског плана водова, а 17.8.2021. године и копија
катастарског плана. Након тога, овај орган се 17.8.2021. 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: ЈКП “Водовод Шабац”, Шабац (бр. 4791/СР-250/21 од
30.8.2021. године, примљено кроз електронски систем 31.8.2021. године), “Телеком Србија” ИЈ Шабац (бр.
Д209-380841/1 од 31.8.2021. године), МУП РС Одељење за ванредне ситуације у Шапцу (9.33 бр. 217-12443/21-1
од 26.8.2021. године, примљено 30.8.2021. године) и ЈП “Инфраструктура Шабац” Шабац (бр. 2372-01 од
27.8.2021. године).

Међутим, по захтеву за издавање услова за пројектовање и прикључење, “Електродистрибуција Србије” д.о.о
Београд огранак Електродистрибуција Шабац је овом органу доставила обавештење бр. 8Л.1.0.0-335-246-УПП-21
од 20.8.2021. године о немогућности издавања услова за пројектовање и прикључење, због тога што нису
достављени сви подаци потребни за издавање тих услова и то:

“-врста мерног уређаја – монофазно бројило – трофазно бројило - мерна група (за све функционалне
јединице, стан, лифт, топлотна пумпа, заједничка потрошња, топлотна пумпа);

-број тарифа – једна – две (за све функционалне јединице, стан, лифт, топлотна пумпа, заједничка
потрошња, топлотна пумпа);

-уколико су се на предметној парцели налазили или се налазе објекти којима је испоручивана
електричне енергија, тада се обавезно спецификацију одобрене снаге, број бројила. Пошто сте се
изјаснили а постоје пословни објекти који јесу прикључени на ДСЕЕ потребно је навести бројеве
бројила и приказати позицију МРО на КТП постојеће стање.“

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. 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:

дипл. инж. арх. Милан Томашевић                                                    НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

дипл. прав. Јелена Ђокић                                      дипл. простор. план. Јасмина Стевановић

 

Доставити:

-пуномоћнику,

-архиви.


