
 

Република Србија

ГРАД ШАБАЦ

ГРАДСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам

Одсек за спровођење обједињене процедуре

Број: ROP-SAB-42434-LOC-1/2021

Заводни број: 350-1-813/2021-11

Дана: 22.12.2021. 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, 9/20 и 52/21) 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 соларне електране на кат.парц. бр. 5/2, 5/3, 6, 7 и 8 КО Шабац,
покренутом по захтеву Суботић Ивана из Кормана бб, поднетом преко законског заступника
пуномоћника “Сет” д.о.о. Шабац, дипл.грађ.инж. Срећковић Миленце, доноси:
 

З А К Љ У Ч А К
 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ROP-SAB-42434-LOC-1/2021 за издавање локацијских услова за изградњу
соларне електране на кат.парц. бр. 5/2, 5/3, 6, 7 и 8 КО Шабац, поднет од Суботић Ивана из Кормана
бб, дана 26.11.2021. године.
 

О б р а з л о ж е њ е
 

Суботић Иван из Кормана бб, преко законског заступника пуномоћника “Сет” д.о.о. Шабац,
дипл.грађ.инж. Срећковић Миленце, поднео је овом органу дана 26.11.2021.године, захтев за
издавање локацијских услова за извођење радова ближе описаних у диспозитиву. Уз захтев поднет
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 Суботић Иван овластио “Сет” д.о.о. Шабац;

-идејно решење урађено од “Сет” д.о.о. Шабац, главни пројектант је Поповић Милица дипл.инж.арх.
бр. лиценце 300 К746 11 ИКС;

-катастарско-топографски план од 5.11.2021.године урађен од “Геодата ПГЈ”;

-докази о уплати републичке административне таксе у износу од 330,00 динара, локалне
административне таксе у износу од 17.000,00 динара, и накнаде за ЦЕОП у износу од 2.000,00
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 локацијских 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 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. Услове за пројектовање и прикључење доставили су: ЈКП “Водовод-Шабац” бр.
6950/СР-372/21 од 16.12.2021.године, “Телеком Србија” а.д. бр. Д209-571894/1 од 20.12.2021.године,
ЈКП “Топлана-Шабац” Одељење дистрибуције природног гаса бр. 01-2371/2021 од 10.12.2011.године,
МУП Сектор за ванредне ситуације-Одељење за ванредне ситуације у Шапцу 09.33 број 217-
19194/21-1 од 16.12.2021.године и 09.33 број 217-19195/21-1 од 16.12.2021.године, ЈП
“Инфраструктура-Шабац” бр. 3518-01 од 14.12.2021.године. Електродистрибуција Србије, Огранак
Шаба, доставила је обавештење од 8.12.2021.године, да се услови за пројектовање и прикључење за
изградњу соларне електране издају изван обједињене процедуре и да је инвеститор поднео захтев за
прибављње услова дана 22.11.2021.године. ЈП “Путеви Србије” доставило је допис број ДС-САБ-
42434-Д/2021 од 16.12.2021.године. У допису је наведено следеће: “На основу увида у приложену
документацију и документацију којом располаже ЈП „Путеви Србије“, предмет је израда услова за
пројектовање за изградњу соларне електране на к.п. број 5/2, 5/3, 6, 7 и 8 КО Шабац. Предметна
локација се налази се у обухвату Плана генералне регулације „Шабац – Ревизија“, у радној зони
„Север“ (блокови 468 и 470). Северни део локације (део блока 470) припада подручју у коме је
забрањена градња (заштитни коридор моста и путне инфраструктуре државног пута Шабац-
Лозница). Заштитни коридор моста (приказано у графичком делу Информације о локацији и Идејном
решењу – Катастарско – топографски план R 1:500) обухвата северну половину парцела 6, 7 и 8 КО
Шабац, док је планирана изградња соларних панела, разводног постројења и трафостанице у јужној
половини. Информација о локацији не даје податак о положају планиране грађевинске линије у
односу на регулациону линију према државном путу IIА реда број 124. Идејно решење садржи главну
свеску, пројекат архитектуре, пројекат електроенергетских инсталација и прилог 10. – прикључак на
државни пут. За издавање услова за изградњу објекта из вашег захтева потребно је претходно
прибавити услове за изградњу саобраћајног прикључка на државни пут. На основу члана 2. став 1.
тачка 44. Закона о путевима саобраћајни прикључак је уређена површина, део јавног пута, на којој
се међусобно повезују јавни, некатегорисани и прилазни путеви на начин прописан овим законом. На
основу члана 41. Закона о путевима саобраћајни прикључак на јавни пут гради се у складу са
законом којим се уређује планирање и изградња и на основу издатих услова и решења из члана 17.
став 1. тачка 1) овог закона. Будући да важећом планском документацијом није предвиђена изградња
саобраћајног прикључка на државни пут на предметној стационажи не могу се издати услови за
пројектовање према достављеном идејном решењу. Потребно је планирати саобраћајно повезивање
на другом месту у складу са важећом планском документацијом, а након тога инвеститора упутити
да поднесе захтев за издавање локацијских услова за изградњу саобраћајног прикључка на државни
пут надлежном Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

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.
 

 

Обрађивачи:                                                         ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА

дипл.инж.арх. Милан Томашевић                              ГРАДСКЕ УПРАВЕ

дипл.прав. Биљана Вудраг                                  дипл.инж.геодез. Миљан Угринић
 


