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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) и чл. 8. ст. 1. 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 захтеву
инвеститора „MINTH AUTOMOTIVE EUROPE”, ДОО са седиштем у Лозници, Ул.
Републике Српске бр. 20Д, матични бр. 21394041, чији је пуномоћник “Сет” ДОО Шабац,
матични бр. 17526529, за издавање локацијских услова за изградњу производног комплекса
за аутомобилску индустрију са пратећим објектима на кат. парцели бр. 2780/54 КО Мајур,
доноси

 

З А К Љ У Ч А К

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-30912-LOC-1/2022 за издавање локацијских услова за
изградњу производног комплекса за аутомобилску индустрију са пратећим објектима на кат.
парцели бр. 2780/54 КО Мајур, који је поднет овом органу 30.9.2022. године од стране
инвеститора „MINTH AUTOMOTIVE EUROPE”, ДОО Лозница, преко пуномоћника “СЕТ”,
ДОО Шабац.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

„MINTH AUTOMOTIVE EUROPE”, ДОО са седиштем у Лозници, Ул. Републике
Српске бр. 20Д, поднео је овом органу 30.9.2022. године захтев за издавање локацијских
услова за изградњу производног комплекса за аутомобилску индустрију са пратећим
објектима на кат. парцели бр. 2780/54 КО Мајур. Захтев је поднет електронским путем кроз
централни информациони систем Агениције за привредне регистре преко дипл. грађ. инж.
Срећковић Миленце - законског заступника пуномоћника “СЕТ”, ДОО Шабац, која поседује
лиценце бр. 203 0078 03, 314 1802 03 и 414 0822 03 ИКС. Уз захтев је приложена следећа
документација у pdf формату електронски потписано и dwg формату: пуномоћје; идејно



решење (0 - главна свеска и 1 - пројекат архитектуре) са прилогом 10 и 11 који су урађени од
стране “СЕТ”, ДОО Шабац, главни пројектант је дипл. инж. арх. Гавриловић Далибор, бр.
лиценце 300 N392 14 ИКС и катастарско-топографски план који је урађен од стране Владана
Спасеновића пр Биро за геодезију и пројектовање Земљомер Лозница.

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

Чланом 7. ст. 1. тач. 1) и 4) истог правилника прописано је да по пријему захтева за издавање
локацијских услова надлежни орган проверава испуњеност формалних услова за поступање
по том захтеву односно проверава да ли је надлежан за поступање по захтеву и да ли су уз
захтев приложени докази о уплати републичке административне таксе за подношење захтева
и накнаде за централну евиденцију.

Чланом 53а ст. 4. Закона о планирању и изградњи прописано је да локацијске услове за
објекте из члана 133. овог закона издаје министарство надлежно за послове урбанизма,
односно надлежни орган аутономне покрајине за објекте из члана 134. овог закона.

Чланом 133. ст. 2. тач. 4) Закона о планирању и изградњи прописано је надлежно
министарство издаје грађевинску дозволу за изградњу објеката базне и прерађивачке
хемијске индустрије, црне и обојене металургије, објеката за прераду коже и крзна, објеката
за прераду каучука, објеката за производњу целулозе и папира и објеката за прераду
неметаличних минералних сировина који се граде ван експлоатационих поља дефинисаних
законом којим се уређује рударство и геолошка истраживања, осим објеката за примарну
прераду украсног и другог камена.

Увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је следеће:

-У идејном решењу, пројекат архитектуре, технички опис у делу 5. који носи наслов
Технологија је наведено између осталог, да ће се у оквиру производног комплекса
производити алуминијумски профили различитог облика за аутомобилску индустрију, да ће
се у пресу уносити алуминијум где се загрева на температури нешто испод тачке тестастог
стања, да се истиснути алуминијумски профил нагло хлади течним азотом, да готов
производ диктира фазе процеса чишћења и хемикалије које ће се користити, да се производи
перу чистом водом или у смеши са одговарајућим хемикалијама итд. С обзиром да је чл. 53а
ст. 4. Закона о планирању и изградњи прописано да локацијске услове за објекте из члана
133. овог закона издаје министарство надлежно за послове урбанизма и да је чл. 133. ст. 2.
тач. 4) Закона о планирању и изградњи прописано да министарство надлежно за послове
грађевинарства издаје грађевинску дозволу за објекте обојене металургије, овај орган
сматра, имајући у виду наведени опис технолошког процеса, да није надлежан за поступање
у конкретном предмету.

-Уз захтев нису приложени докази о извршеним уплатама и то републичке административне
таксе на захтев у износу од 330 динара и накнаде за услуге које пружа Агенција за
привредне регистре у износу од 2.000 динара, у складу са подацима (број жиро рачуна,
позив на број...) о којима је подносилац аутоматски обавештен кроз централни
информациони систем Агенције за привредне регистре.

Имајући у виду напред наведено овај орган је на основу својих овлашћења из чл. 8ђ Закона о
планирању и изградњи и чл. 8. ст. 1. у вези са чл. 7. ст. 1. тач. 1) и 4) Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019),
донео одлуку као у диспозитиву овог закључка.



Испуњеност осталих услова није разматрана јер овај орган сматра да није надлежан за
издавање локацијских услова.

Поука о правном средству: Против овог закључка може се изјавити приговор градском већу
града Шапца у року од 3 дана од дана достављања, преко овог органа, електронским путем
кроз централни информациони систем Агенције за привредне регистре.

Обрађивачи                                                                                                    ПО ОВЛАШЋЕЊУ
дипл. инж. арх. Милан Томашевић                                НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
дипл. прав. Јелена Ђокић                                                дипл. инж. геодез. Миљан Угринић
 
Доставити:
-пуномоћнику,
-архиви.


