
 

Република Србија
ГРАД ШАБАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам
Одсек за спровођење обједињене процедуре
Број предмета: ROP-SAB-12562-LOCН-2/2022
Заводни број: 350-1-302/2022-11
Дана: 27.7.2022. 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
Мијаиловић Драгана из Шапца, Ул. Јанка Веселиновића бр. 66, чији је пуномоћник “Сет”,
ДОО Шабац, за издавање локацијских услова за реконструкцију и доградњу стамбеног
објекта, чиме ће настати стамбено-пословни објекат, на кат. парцели бр. 2220 КО Шабац, у
Шапцу, Ул. Јанка Веселиновића бр. 66, доноси

 

З А К Љ У Ч А К

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-12562-LOCН-2/2022 за издавање локацијских услова
за реконструкцију и доградњу стамбеног објекта, чиме ће настати стамбено-пословни
објекат, на кат. парцели бр. 2220 КО Шабац, у Шапцу, Ул. Јанка Веселиновића бр. 66, који је
поднет овом органу 7.6.2022. године, као усаглашен, од стране инвеститора Мијаиловић
Драгана из Шапца, Ул. Јанка Веселиновића бр. 66, преко овлашћеног лица пуномоћника
“СЕТ”, ДОО Шабац – директора дипл. грађ. инж. Срећковић Миленце.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Мијаиловић Драган из Шапца, Ул. Јанка Веселиновића бр. 66, поднео је овом органу
7.6.2022. године усаглашени захтев за издавање локацијских услова за реконструкцију и
доградњу стамбеног објекта, чиме ће настати стамбено-пословни објекат, на кат. парцели бр.
2220 КО Шабац, у Шапцу, Ул. Јанка Веселиновића бр. 66. Захтев је поднет електронским
путем, кроз централни информациони систем Агенције за привредне регистре, преко
овлашћеног лица пуномоћника “СЕТ”, ДОО Шабац – директора дипл. грађ. инж. Срећковић
Миленце, која поседује лиценце бр. 203 0078 03, 314 1802 03 и 414 0822 03 ИКС.



Усаглашени захтев је поднет након доношења закључка бр. ROP-SAB-12562-LOC-1/2022
(заводни број: 350-1-224/2022-11) од 25.5.2022. године о одбацивању захтева истог
подносиоца од 21.4.2022. године, због неиспуњења формалних услова. Уз усаглашени захтев
приложена је следећа документација у pdf формату електронски потписана, а графичка
документација и у dwg формату: оверено пуномоћје; идејно решење које је урађено од
стране “СЕТ”, ДОО Шабац, главни пројектант је дипл. инж. арх. Гавриловић Далибор, бр.
лиценце 300 N392 14 ИКС и доказ о извршеној уплати локалне административне таксе у
износу од 3.900 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 поднетом захтеву овај орган је најпре утврдио да су отклоњени недостаци
наведени у закључку бр. ROP-SAB-12562-LOC-1/2022 (заводни број: 350-1-224/2022-11) од
25.5.2022. године односно утврдио је да су испуњени формални услови из чл. 7. Правилника
о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр.
68/2019), па се 23.6.2022. 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 12.7.2022. године овом органу је достављена
копија катастарског плана водова, а 13.7.2022. године и копија катастарског плана. Затим,
овај орган се истог дана, 13.7.2022. 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:
Електродистрибуција Шабац (бр. 2460800-1157-273-УПП-22 од 26.7.2022. године), ЈКП
“Водовод-Шабац”, Шабац Служба развоја и инвестиција (бр. 3464/СР-181/22 од 20.7.2021.
године) и “Телеком Србија” (интерни бр. Д209-285397/1 од 14.7.2022. године). Међутим,
поступајући по захтеву за издавање услова за пројектовање и прикључење, ЈКП „Топлана-
Шабац“ Шабац Одељење дистрибуције природног гаса је овом органу 15.7.2022. године
доставила допис бр. 01-1185/2022 од 15.7.2022. године у којем је наведено да предметни
објекат не може бити прикључен на дистрибутивну гасну мрежу јер ЈКП “Топлана -Шабац”,
Шабац на предметној локацији нема изграђену ДГМ а ни плановима није предвиђена
изградња. Истовремено је достављено и обавештење ЈП “Инфраструктура Шабац”, Шабац
бр. 714-01/1 од 29.3.2022. године у којем је наведено да у финансијском плану градске
управе града Шапца за 2022. годину нису опредељена срдстава за изградњу дистрибутивне
гасне мреже у Улици Јанка Веселиновића.

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.



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.


