
Република Србија

ГРАД ШАБАЦ

ГРАДСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам

Одсек за обједињену процедуру

Број: ROP-SAB-25969-LOC-1/2022

Заводни број: 350-1-464/2022-11

Д а н а: 18.10.2022. године

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, 9/2020 и 52/2021) и чл. 8. ст. 1.
и 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.
гласник РС“ бр. 68./2019), Одељење за урбанизам Градске управе града Шапца – Одсек за
обједињену процедуру, решавајући по захтеву Града Шапца, Господар јевремова бр. 6, чији
је пуномоћник Владимир Радосављевић из Шапца ул. Карађорђева бр. 55, за издавање
локацијских услова за изградњу саобраћајнице са хидротехничком инфраструктуром у ул.
Део Нова 6 у Индустријској зони у Шапцу, на кат. парцелама бр. 2780/16 и 2780/56 КО
Мајур, доноси

З А К Љ У Ч А К

Одбацује се захтев за издавање локацијских услова за изградњу саобраћајнице са
хидротехничком инфраструктуром у ул. део Нова 6 у Индустријској зони у Шапцу, на кат.
парцелама бр. 2780/16 и 2780/56 КО Мајур, поднет овом органу, дана 22.08.2022. године, од
стране Града Шапца, Господар Јевремова вр. 6 а преко пуномоћника Радосављевић
Владимира из Шапца ул. Карађорђева бр. 55.

О б р а з л о ж е њ е

Град Шабац, Господар Јевремова бр. 6 поднео је овом органу, дана 22.08.2022. године а
преко пуномоћника Радосављевић Владимира из Шапца ул. Карађорђева бр. 55, захтев за
издавање локацијских услова за изградњу саобраћајнице са хидротехничком
инфраструктуром у ул. део Нова 6 у Индустријској зони у Шапцу, на кат. парцелама бр.
2780/16 и 2780/56 КО Мајур.

Уз захтев, поднет преко Централног информационог система Агенције за привредне
регистре, поднето је Идејно решење, које је урадио „ИНГКОМ“ Лесковац ул. Војводе
Мишића бб, главни пројектант дипл. инж. грађ. Ненад Цветковић, лиценца број: 315 6937
04, катастарско-топографски план, пуномоћје и доказ о уплати накнаде за ЦЕОП.

Чланом 8. ст. 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Сл. гласник РС“ бр. 68/2019) прописано је да ако нису испуњени формални услови
за даље поступање по захтеву, прописани чл. 7. тог правилника, захтев за издавање
локацијских услова одбацује се закључком.



Пошто је утврђено да су испуњени формални услови за поступање по поднетом захтеву, овај
орган је, од имаоца јавних овлашћења, затражио прописане сагласности и техничке услове
за пројектовање и прикључење па је, од ЈКП „ВОДОВОД-ШАБАЦ“ Служба развоја и
инвестиција, добијено Обавештење број: 4646/СР-251/22 од 28.09.2022. године, 2460800-
1157-4333-УПП-22 од 07.10.2022. године, о немогућности изградње у складу са поднетим
захтевом.

Према истом Обавештењу, изградња канализације и извођење предвиђених радова није
могуће из следећих разлога:

1. Планским документом, План генералне регулације „Шабац“–Ревизија („Службени лист града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ бр. 18/15, 23/15, 16/18, 05/19, 17/19, 20/19 дуж предметних улица
предвиђена је изградња фекалне и атмосферске канализације.

Идејним решењем техничке документације за атмосферски канализациони колектор одступило се од решења
предвиђеног Планом генералне регулације „Шабац“–Ревизија те је неопходно, у поступку израде техничке
документације, хидрауличким прорачуном одредити профиле узводних и низводних атмосферских
канализационих колектора. Приликом хидрауличког прорачуна узети у обзир припадајуће сливне површине
околних парцела као и сливне површине са коловоза унутар планиране саобраћајне регулације.

2. Постоји неусаглашеност између текстуалног и графичког дела Идејног решења у делу који се односи на
канализационе колекторе.

У графичком делу Идејног решења за фекални канализациони колектор није означен ревизиони шахт у ком се
врши повезивање са постојећим канализационим колектором. Такође, недостаје и део мреже који ће повезати
планирано и постојеће стање. Потребно је усагласити коте дна фекалног канализационог колектора у
ситуационом плану са подужним пресеком.

Приликом израде Идејног решења обратити пажњу на коте канализационих колектора на месту укрштања
атмосферског и фекалног канализационог колектора.

Неопходно је ускладити Идејно решење са наведеним Техничким условима и фактичким стањем.

У прилогу је дат Ситуациони план са уцртаним положајем постојећих инсталација водовода и канализације.

Према чл. 8. ст. 2. истог Правилника, надлежни орган ће 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 члана 8ђ Закона.

Ако подносилац захтева, у року од 30 дана од дана његовог објављивања на интернет
страници овог органа, поднесе нов усаглашен 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 администартивне таксе односно накнаде (чл. 8. ст. 7. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем).

Како је у поступку утврђено да, у конкретном случају, нису испуњени сви формални услови
за даље поступање по захтеву, овај орган је, уз навођење свих недостатака а на основу својих
овлашћења из чл. 8. ст. 1. наведеног Правилника, одлучио као у диспозитиву.



ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог закључка, подносилац захтева може изјавити
приговор градском већу а преко овог органа, у року од 3 дана од дана достављања истог,
кроз централни информациони систем Агенције за привредне регистре.

О б р а ђ и в а ч и                                                                                 ПО ОВЛАШЋЕЊУ

дипл. инж. грађ. Лидија Лукић                                           НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

дипл. правник Љубинка Радановић                                     дипл. инж. геодез. Миљан Угринић


