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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 “MINAL EUROPE GREEN MATERIAL”,
ДОО са седиштем у Шапцу, Ул. господар Јевремова бр. 13В, матични бр. 21746541, чији је
пуномоћник “Pro-ing”, ДОО Нови Сад, за издавање локацијских услова за изградњу управне
зграде на кат. парцели бр. 2780/47 КО Мајур, доноси

 

З А К Љ У Ч А К

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-27584-LOCН-2/2022 за издавање локацијских услова
за изградњу управне зграде на кат. парцели бр. 2780/47 КО Мајур, који је поднет овом
органу 6.10.2022. године, као усаглашен, од стране инвеститора “MINAL EUROPE GREEN
MATERIAL”, ДОО Шабац, преко дипл. грађ. инж. Вукобратовић Горана - законског
заступника пуномоћника “Про-инг”, ДОО Нови Сад.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

“MINAL EUROPE GREEN MATERIAL”, ДОО са седиштем у Шапцу, Ул. господар
Јевремова бр. 13В, поднео је овом органу 6.10.2022. године усаглашен захтев за издавање
локацијских услова за изградњу управне зграде на кат. парцели бр. 2780/47 КО Мајур.
Захтев је поднет електронским путем кроз централни информациони систем Агенције за
привредне регистре преко дипл. грађ. инж. Вукобратовић Горана - законског заступника
пуномоћника “Про-инг”, ДОО Нови Сад, који поседује лиценце бр. 310 Л666 12 и 311 3078



03 ИКС. Усаглашени захтев је поднет након доношења закључка бр. ROP-SAB-27584-LOC-
1/2022 (заводни број: 350-1-492/2022-11) од 13.9.2022. године о одбацивању захтева истог
подносиоца од 5.9.2022. године, због неиспуњења формалних услова. Уз први и усаглашени
захтев је приложена следећа документација у pdf формату електронски потписана, а
графичка документација и у dwg формату: овлашћење бр. 1/2022 од 4.7.2022. године; идејно
решење које је урађено од стране „Про-инг”, ДОО Нови Сад, главни пројектант је дипл.
грађ. инж. Вукобратовић Горан, бр. лиценце 310 Л666 12 ИКС; катастарско-топографски
план који је урађен од стране Владана Спасеновића пр Биро за геодезију и пројектовање
Земљомер Лозница и докази о извршеним уплатама и то: републичка административна такса
на захтев у износу од 330 динара, накнада за ЦЕОП у износу од 2.000 динара и локална
асдминистративна такса у износу од 12.000 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 поднетом захтеву овај орган је најпре утврдио да су отклоњени недостаци
наведени у закључку бр. ROP-SAB-27584-LOC-1/2022 (заводни број: 350-1-492/2022-11) од
13.9.2022. 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 11.10.2022. 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 12.10.2022. године од РГЗ-а је прибављенa
копија катастарског плана и уверење да на предметној кат. парцели нема евидентираних
подземних инсталација. Затим, овај орган се истог дана 12.10.2022. 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: ЈКП “Водовод-Шабац”, Шабац Служба развоја и инвестиција (бр. 5188/
СР-282/22 од 13.10.2022. године), МУП РС Сектор за ванредне ситуације Одељења за
ванредне ситуације у Шапцу (9.33 број 217-16990/22-1 од 13.10.2022. године) и ЈП
“Инфраструктура Шабац”, Шабац (бр. 266-01 од 13.10.2022. године).

Међутим, по захтеву за издавање услова за пројектовање и прикључење,
“Електродистрибуција Србије” д.о.о Београд огранак Електродистрибуција Шабац је овом
органу доставила обавештење бр. 2460800-1157-447-УПП-22 од 14.10.2022. године о
немогућности издавања услова за пројектовање и прикључење наводећи следеће:

“Преко Министарства стигао је захтев ROP-MSGI-27591-LOC-1-HPAP-4/2022 за издавање
услова за II фазу комплекса аутомобилске индустрије MINAL на истој кп 2780/47 КО Мајур,
да ће за ову фазу комплекса бит потребна снага од 11,05 МW. У складу са Законом о
енергетици и Уредбом о локацијским условима за Локацијске услове које издаје



Министарство, Електродистрибуција Србије издаје Услове за паралелно вођење и укрштање,
те се странка упућује да се обрати захтевом ван обједињене процедуре у ЕД Шабац за
добијање Услова за пројектовање и прикључење.

Преко Надлежног органа Град Шабац, Градска управа, Одељење за планирање и изградњу
стигао је захтев где се тражи снага 0.25 МW за Управну Зграду која је предмет прве фазе
изградње комплекса аутомобилске индустрије MINAL.

ИДР-ом за изградњу објекта управне зграде је предвиђен један прикључак капацитета 0,25
MW, а ИДР-ом за изградњу II фазе комплекса аутомобилске индустрије MINAL је предвиђен
један прикључак капацитета 11,05 MW.

Пословни комплекс може имати само један прикључак на дистрибутивни систем електричне
енергије, па ће се издавањем Услова за пројектовање и приључење комплекса за капацитет
11,05 MW ван обједињене процедуре у складу са Законом о енергетици, Управна зграда
прикључити као део комплекса.

Због свега наведеног нисмо у могућности да издамо тражене услове за пројектовање и
прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије.

Након странкиног обраћања захтевом Ван обједињене процедуре и издавањем Услова за
пројектовање и прикључење комплекса исте можете предати на ЦЕОП за издавање
локацијских услова за Управну Зграду.“

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. грађ. инж. Лидија Лукић                                       НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
дипл. прав. Јелена Ђокић                                                дипл. инж. геодез. Миљан Угринић
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