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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), 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 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,доноси

 

 

З А К Љ У Ч А К

 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-13661-LOCН-4/2022 за издавање локацијских услова
за изградњу пословног објекта на кат.парцели бр.1465 КО Липолист, који је поднет овом
органу 05.10.2022. године, као усаглашен, од стране инвеститора Чачић Александра из
Липолиста, Ул.Владике Николаја бр.7, преко дипл. грађ. инж. Миловановић Ђорђа 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
05.10.2022. године усаглашен захтев за издавање локацијских услова за изградњу пословног
објекта на кат.парцели бр.1465 КО Липолист. Захтев је поднет електронским путем кроз
централни информациони систем Агенције за привредне регистре преко дипл. грађ. инж.
Миловановић Ђорђа из Шапца,Ул.Патријарха Павла бр.10/4.Усаглашени захтев је поднет
након доношења закључка бр. ROP-SAB-13661-LOC-3/2022 (заводни број: 350-1-555/2022-
11) од 04.10.2022. године о одбацивању захтева истог подносиоца од 28.09.2022. године, због
неиспуњења формалних услова. Уз усаглашени захтев је приложена следећа документација
у pdf формату електронски потписана, а графичка документација и у dwg формату:
пуномоћје; идејно решење које је урађено од стране „M-Tim”,биро за пројектовање, главни
пројектант је дипл. грађ. инж. Миловановић Ђорђе из Шапца,Ул.Патријарха Павла бр.10/4,
бр.лиценце 311 D657 06.

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-13661-LOC-3/2022 (заводни број: 350-1-555/2022-11) од
04.10.2022. 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 13.10.2022. 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 14.10.2022. године од РГЗ-а је прибављен копија
катастарског плана и уверење да на предметној кат. парцели нема евидентираних подземних
инсталација. Затим, овај орган се дана 14.10.2022. године, у складу са чл. 11. наведеног
правилника, обратио Јавном водопривредном предузећу “Србијаводе” Београд, од којег је
20.10.2022.године примљено обавештење у којем је наведено да се захтев одбацује из
следећих разлога:

1) Идејно решење приказује прикључење будућег објекта на бушени бунар ради
водоснабдевања и обављања основне делатности објекта- прања моторних возила. Стога је
потребно доставити Решење о одобрењу за геолошка истраживања издато од
странеМинистарства рударства и енергетике, које је прописано чланом 30. Закона о
рударству игеолошким истраживањима („Сл.гласник РС“, број 101/15, 95/18-др.закон и
40/21). Такође, потребно је обезбедити податке о квалитету захваћене воде (резултати
испитивања воде) од акредитоване лабораторије, у случају када се вода захвата из подземних
вода, као и податак о локацији водозахвата;

2) Недостају графички прилози за предметни објекат (ситуациони план на којој ће бити
уцртан положај предметног објекта, планиране инсталације, локација предвиђеног бунара и 



септичке јаме... као и остали потребни графички прилози);

3) На основу технолошког процеса предвидети капацитет септичке јаме и дефинисати начин
и планирани циклус пражњења од стране надлежног комуналног предузећа.

 

Имајући у виду напред наведено овај орган је у оквиру својих овлашћења из чл. 8ђ Закона о
планирању и изградњи, а на основу чл. 34. ст. 2. Уредбе о локацијским условима (“Сл.
гласник РС”, бр. 115/2020) 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.

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,
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, кроз централни информациони систем
Агенције за привредне регистре.

Обрађивачи                                                                                       ПО ОВЛАШЋЕЊУ

дипл. инж. арх.Милан Томашевић                              НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

дипл. прав. Мирјана Милинковић                                дипл. инж. геодез. Миљан Угринић
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