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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 Чачић Александра из Липолиста, Ул. владике Николаја бр. 7,
чији је пуномоћник дипл. грађ. инж. Миловановић Ђорђе из Шапца, ул. Патријарха Павла
бр. 10/4, за издавање локацијских услова за изградњу пословног објекта на кат. парцели бр.
1465 КО Липолист, у Липолисту, Ул. владике Николаја, доноси

 

 

З А К Љ У Ч А К

 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-13661-LOC-1/2022 за издавање локацијских услова за
изградњу пословног објекта на кат. парцели бр. 1465 КО Липолист, у Липолисту, Ул. владике
Николаја, који је поднет овом органу 5.5.2022. године од стране Чачић Александра из
Липолиста, Ул. владике Николаја бр. 7, преко пуномоћника дипл. грађ. инж. Миловановић
Ђорђе из Шапца, ул. Патријарха Павла бр. 10/4.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Чачић Александар из Липолиста, Ул. владике Николаја бр. 7, поднео је овом органу
5.5.2022. године захтев за издавање локацијских услова за радове из диспозитива овог
закључка. Захтев је поднет електронским путем, кроз централни информациони система
Агенције за привредне регистре, преко пуномоћника дипл. грађ. инж. Миловановић Ђорђа
из Шапца, ул. Патријарха Павла бр. 10/4, који поседује лиценце бр. 311 Д657 06, 381 0570 13



и 411 А368 06 ИКС. Уз захтев је приложена следећа документација у pdf формату
електронски потписана, а графичка документација и у dwg формату: оверено пуномоћје;
идејно решење које је урађено од стране Бироа за пројектовање “М тим”, Ђорђе
Миловановић пр Шабац, главни пројектант је дипл. грађ. инж. Ђорђе Миловановић, бр.
лиценце 311 Д657 06 ИКС; геодетски снимак који је урађен од стране Страхиње Баћановића,
предузетника Геодетска радња “Геопро 015”, Шабац и докази о извршеним уплатама и то:
републичка административна такса на захтев у износу од 330 динара, накнада за ЦЕОП у
износу од 1.000 динара и локална административна такса у износу од 5.600 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 прибавио копију катастарског плана и
уверење о евиденцији подземних инсталација. Затим, овај орган се 11.5.2022. године, у
складу са чл. 11. наведеног правилника, обратио имаоцима јавних овлашћења ради
прибављања услова за пројектовање и прикључење. Своје одговоре овом органу су
доставили: “Електродистрибуцији Србије” д.о.о. Београд огранак Електродистрибуција
Шабац, ЈКП “Водовод - Шабац”, Шабац, Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене
послове градске управе града Шапца, ЈП “Инфраструктура - Шабац”, Шабац и Завод за
заштиту споменика културе Ваљево.

По накнадном захтеву овог органа упућеном ЈВП “Србијаводе” Београд ВПЦ “Сава –
Дунав” за издавање водних услова, овај орган је од тог имаоца јавних овлашћења примио
одговор бр. 6625/1 од 24.6.2022. године о непотпуности поднетог захтева у којем је наведено
следеће:

“-Идејно решење не садржи Прилог 10 у складу са Правилником о садржини, начину и
поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени
објеката („Сл. гласник РС“, број 73/19);

-Идејно решење приказује прикључење будућег објекта на водоводну и канализациону
мрежу. Пошто смо путем консултације са надлежним органима установили да на предметној
локацији још увек нису изграђене ни канализациона ни водоводна мрежа (иако надлежна
комунална предузећа издају услове за прикључке на исте), потребно је приказати
алтернативно решење за водоснабдевање и одвођење отпадних вода, до остваривања
могућности прикључивања. Такође, потребно је дефинисати начин евакуације атмосферских
вода са предметног објекта.”

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                                                                                                    ПО ОВЛАШЋЕЊУ
дипл. инж. арх. Милан Томашевић                                НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
дипл. прав. Јелена Ђокић                                                дипл. инж. геодез. Миљан Угринић
 
Доставити:
-пуномоћнику,
-архиви.


