
 

Република Србија
ГРАД ШАБАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам
Одсек за спровођење обједињене процедуре
Број предмета: ROP-SAB-16454-LOCН-2/2022
Заводни број: 350-1-355/2022-11
Дана: 14.7.2022. године
Карађорђева улица бр. 27
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, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и
52/2021), чл. 34. ст. 2. Уредбе о локацијским условима (“Сл. гласник РС”, бр. 115/2020) 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 усаглашеном захтеву инвеститора
„DEKOR-LUX”, ДОО са седиштем у Шапцу, Далматинска улица бр. 43, матични бр.
20367610, чији је пуномоћник дипл. инж. арх. Митровић Марко из Београда, Љешка бр. 110,
за издавање локацијских услова за изградњу стамбено-пословног објекта на кат. парцели бр.
2227 КО Шабац, у Шапцу, Ул. Јанка Веселиновића, доноси

 

З А К Љ У Ч А К

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-16454-LOCН-2/2022 за издавање локацијских услова
за изградњу стамбено-пословног објекта на кат. парцели бр. 2227 КО Шабац, у Шапцу, Ул.
Јанка Веселиновића, који је поднет овом органу 29.6.2022. године, као усаглашен, од стране
инвеститора „DEKOR-LUX”, ДОО Шабац, преко пуномоћника дипл. инж. арх. Митровић
Маркa из Београда, Љешка бр. 110.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

„DEKOR-LUX”, ДОО са седиштем у Шапцу, Далматинска улица бр. 43, поднео је овом
органу 29.6.2022. године усаглашен захтев за издавање локацијских услова за изградњу
стамбено-пословног објекта на кат. парцели бр. 2227 КО Шабац, у Шапцу, Ул. Јанка
Веселиновића. Усаглашени захтев је поднет електронским путем, кроз централни
информациони систем Агенције за привредне регистре, преко пуномоћника дипл. инж. арх.
Митровић Маркa из Београда, Љешка бр. 110, који поседује лиценце 300 M661 13 и 400
H811 13 ИКС. Усаглашени захтев је поднет након доношења закључка бр. ROP-SAB-16454-
LOC-1/2022 (заводни број: 350-1-283/2022-11) од 15.6.2022. године о одбацивању захтева



истог подносиоца од 29.6.2022. године, због неиспуњења формалних услова. Уз први и
усаглашени захтев приложена је следећа документација у pdf формату електронски
потписана, а графичка документација и у dwg формату: пуномоћје; идејно решење које је
урађено од стране Марка Митровић пр пројектовање грађевинских и других објеката “Архи
студио” Лозница, главни пројектант дипл. инж. арх. Митровић С. Марко, бр. лиценце 300
М661 13; геодетски снимак који је урађен од стране “Геодата ПГЈ”, ДОО Обреновац; докази
о извршеним уплатама електронским путем 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 17.000 динара.

Чланом 34. ст. 1. Уредбе о локацијским условима (“Сл. гласник РС”, бр. 115/2020) прописано
је да ако ималац јавних овлашћења не може да изда услове за пројектовање и прикључење
због недостатака у садржини идејног решења достављеног уз захтев за издавање
локацијских услова, дужан је да о томе без одлагања обавести надлежни орган, уз навођење
свих недостатака, односно разлога за одбацивање, док је ставом 2 истог члана прописано да
по пријему обавештења из става 1. овог члана, а након пријема одговора свих ималаца
јавних овлашћења, надлежни орган одбацује захтев у складу са чланом 6. став 3. ове уредбе,
уз свеобухватно образложење на који начин треба допунити идејно решење да би локацијски
услови били издати.

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 усаглашеном захтеву овај орган се обратио имаоцима јавних овлашћења
ради прибављања услова за пројектовање и прикључење. Своје услове је доставила ЈКП
“Топлана – Шабац”, Шабац Одељење дистрибуције природног гаса (бр. 01-1099/2022 од
4.7.2022. године), док је МУП РС доставио обавештење о недостацима у садржини идејног
решења.

Тачније, МУП РС Одељење за ванредне ситуације у Шапцу је у свом допису 09.33 бр. 217-
10724/22-1 од 13.7.2022. године навео да се ови услови не могу издати без прибављених
услова за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија у
складу са чл. 20. ст. 1. Уредбе о локацијским условима (“Сл. гласник РС”, бр. 115/20).

Затим, МУП РС Одељење за ванредне ситуације у Шапцу је у свом обавештењу 09.33 бр.
217-10725/22-1 од 13.7.2022. године, навео следеће недостатке у садржни идејног решења:

“1. Позиција планиране мерно регулационе станице дата у техничком опису није
усаглашена са уцртаном позицијом мерно регулационе станице на ситуационом плану
приложеног идејног решења за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара
и експлозија, чиме нису испуњене одредбе члана 36. ст. 3. Правилника о садржини,
начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према
класи и намени објеката (“Сл. гласник РС”, бр. 73/19),

2. Технички опис планиране мерно регулационе станице није усаглашен са пописом
врсте и количине запаљивих гасова у погледу протока (капацитета) мерно регулационе
станице, чиме нису испуњене одредбе члана 36. ст. 3. Правилника о садржини, начину
и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и
намени објеката (“Сл. гласник РС”, бр. 73/19),



3. На ситуационом плану приложеног идејног решења за безбедно постављање у
погледу мера заштите од пожара и експлозија није уцртано безбедносно хоризонтално
растојање мерно регулационе станице од коловоза градске саобраћајнице, чиме нису
испуњене одредбе члана 36. ст. 3. Правилника о садржини, начину и поступку израде и
начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката
(“Сл. гласник РС”, бр. 73/19), а у вези са чл. 12. Правилника о условима за несметану и
безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bara (“Сл. гласник
РС”, бр. 86/15),

4. На ситуационом плану приложеног идејног решења за безбедно постављање у
погледу мера заштите од пожара и експлозија нису уцртане постојеће
електроенергетске инсталације (надземни електровод) и безбедносно хоризонтално
растојање мерно регулационе станице од истог, чиме нису испуњене одредбе члана 36.
ст. 3. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле
техничке документације према класи и намени објеката (“Сл. гласник РС”, бр. 73/19), а
у вези са чл. 12. Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију
природног гаса гасоводима притиска до 16 bara (“Сл. гласник РС”, бр. 86/15).”

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. у вези са чл. 8. ст. 2. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 68/2019),
донео одлуку као у диспозитиву овог закључка.

Напомена: С обзиром да надлежни орган у закључку којим је одбацио први захтев није
навео све недостатке односно разлоге за одбацивање тог захтева, а усаглашени захтев сада
одбацује из разлога који нису наведени у закључку у складу са којим је усаглашавање
извршено, подносилац захтева има право на поновно усаглашавање захтева у року од 30
дана од дана објављивања овог закључка на интернет страници овог органа, без поновног
достављања већ поднете документације и без поновног плаћања административне таксе и
накнаде, како је то прописано чл. 8. ст. 12. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019). Уколико усаглашени захтев
не буде поднет у наведеном року, потребно је поднети нов захтев за издавање локацијских
услова са целокупном потребном документацијом и прописаним таксама и накнади за
ЦЕОП, као да је реч о првом захтеву, с тим што се не врши поновна уплата локалне
административне таксе у износу од 17.000 динара, већ се само прилаже уз захтев.

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.


