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На основу чл. 53a ст. 5. Закона о планирању и изградњи 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 захтеву инвеститора Привредног друштва за производњу, трговину и услуге
„ДУМАЧА-ПРОМ“ ДОО са седиштем у Шапцу, Београдски пут бр. 22, матични број
20367920, чији је пуномоћник Живановић Владимир из Шапца, Ул. Милоша Обилића бр. 9,
за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта са 12 стамбених јединица
(друга фаза) на кат. парцелама бр. 1460/28 и 1460/29 КО Шабац, у Шапцу, Ул. Павла
Јуришића Штурма, доноси

 

З А К Љ У Ч А К

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-14735-LOC-10/2022 за издавање локацијских услова за
изградњу стамбеног објекта са 12 стамбених јединица (друга фаза) на кат. парцелама бр.
1460/28 и 1460/29 КО Шабац, у Шапцу, Ул. Павла Јуришића Штурма, који је поднет овом
органу 7.11.2022. године од стране инвеститора „ДУМАЧА-ПРОМ“ ДОО Шабац, преко
пуномоћника дипл. инж. арх. Живановић Владимира из Шапца, Ул. Милоша Обилића бр. 9,
због недостатака у садржини идејног решења.

 

 

 



О б р а з л о ж е њ е

 

Привредно друштво за производњу, трговину и услуге „ДУМАЧА-ПРОМ“ ДОО са
седиштем у Шапцу, Београдски пут бр. 22, поднело је овом органу 7.11.2022. године
захтев за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта са 12 стамбених
јединица (друга фаза) на кат. парцелама бр. 1460/28 и 1460/29 КО Шабац, у Шапцу, Ул.
Павла Јуришића Штурма. Захтев је поднет електронским путем кроз централни
информациони систем Агенције за привредне регистре преко пуномоћника дипл. инж. арх.
Живановић Владимира из Шапца, Ул. Милоша Обилића бр. 9, који поседује лиценце бр. 300
6270 03 и 400 5572 04 ИКС. Уз захтев је приложена следећа документација у pdf формату
електронски потписана, а графичка документација и у dwg формату: пуномоћје; идејно
решење (главна свеска и пројекат архитектуре) које је урађено од стране Јованe Вранеш пр
Биро за пројектовање и извођење “Architect plus”, Шабац, главни пројектант је дипл. инж.
арх. Владимир Живановић, бр. лиценце 300 6270 03 ИКС 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 административна такса у износу од 5.600 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 испуњени формални
услови из чл. 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Сл. гласник РС“ бр. 68/2019), па је након тога од РГЗ – СКН Шабац прибавио копију
катастарског плана и уверење да нема евидентираних подземних инсталација на предметним
кат. парцелама. Затим, овај орган се 17.11.2022. године, у складу са чл. 11. наведеног
правилника, обратио имаоцима јавних овлашћења ради прибављања услова за пројектовање
и прикључење. Своје одговоре овом органу су доставили: ЈКП “Водовод-Шабац”, Шабац
(бр. 5821/СР-317/22 од 22.11.2022. године) и ЈП “Инфраструктура Шабац”, Шабац (бр. 3116-
01 од 25.11.2022. године).

Међутим, по захтеву за издавање услова за пројектовање и прикључење, ЈКП „Топлана-
Шабац“ Шабац Одељење дистрибуције гаса је овом органу 23.11.2022. године доставила
допис бр. 01-2087-1/2022 од 18.11.2021. године у којем је наведено следеће:

“1. Даје се сагласност на предложену локацију објекта према приложеном Идејном решењу.

2. Нисмо у могућности да издамо услове за пројектовање и прикључење јер на основу
достављене документације није познат потребан радни притисак у унутрашњој гасној



инсталацији.

3. Поред недостатка из тачке 2. овог документа, потребно је да буду приказане и
позиција КМРС као и траса гасног прикључног вода, са којима мора да се сагласи
МУП РС, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу.

4. Техничка документација, у делу којим се обрађују машинске инсталације, треба да
буде урађена у складу са важећом градском Одлуком о формирању зона топлификације
и зона гасификације („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева“ број 5/21 од 25.03.2021. године) и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о
формирању зона топлификације и зона гасификације (Скупштина Града Шапца, број
020-00177/2021-14).”

Даље, “Електродистрибуција Србије” д.о.о Београд огранак Електродистрибуција Шабац је
овом органу доставила обавештење бр. 2460800-1157-491-УПП-22 од 2.12.2022. године о
немогућности издавања услова за пројектовање и прикључење, због тога што нису
достављени сви подаци потребни за издавање тих услова и то:

врста прикључка – привремени – трајни трајни (У ИДР у ГС недостаје део
„Прикључци на инфраструктуру“. У делу „Прикључци на инфраструктуру
навести Капацитет прикључка, врсту прикључка, врсту мерног уређаја, )...

врста мерног уређаја – монофазно бројило – трофазно бројило - мерна група

број тарифа – једна – две

намена и број функционалних јединица са потребним енергетским
капацитетима, односно потребним снагама (разврстано по улазима). (У ИДР у ГС
наведено је да је потребно 14 бројила, а обзиром да постоје 12 стамбених јединица,
навести за коју намену се корите преостала два бројила. Размислити да ли је
потребна одобрена снага од 17,25kW за сва бројила?).

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. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 68/2019), донео одлуку као у
диспозитиву овог закључка.

Ако подносилац захтева у року 30 дана од дана објављивања овог закључка на интернет
страници надлежног органа, поднесе усаглашени 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 административне таксе односно накнаде. Изузетно, ако надлежни орган у закључку
којим је одбацио захтев није навео све недостатке, односно разлоге за одбацивање тог
захтева, а усаглашени захтев одбаци из разлога који нису наведени у закључку у складу са
којим је усаглашавање извршено, подносилац захтева има право на поновно усаглашавање
захтева, без поновног достављања већ поднете документације и без поновног плаћања
административне таксе и накнаде.

Усаглашени захтев се такође подноси електронским путем преко централног
информационог система Агенције за привредне регистре и то као захтев за издавање



локацијских услова на основу усаглашеног захтева.

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. Надежда Блануша                                          РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
дипл. прав. Јелена Ђокић                                    дипл. простор. план. Јасмина Стевановић
 
Доставити:
-пуномоћнику,
-архиви.


