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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. 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
“ХЕМОФАРМ”, АД са седиштем у Вршцу, Београдски пут бб, матични број 08010536, чији
је пуномоћник инж. арх. Албу Стелиан из Вршца, Ул. Жарка Зрењанина бр. 69, за издавање
локацијских услова за изградњу објекта Техничког блока ради пресељења компресора,
чилера, бојлера и друге енергетске опреме која се налази у склопу производног објекта –
погона получврстих и течних фармацеутских форми укључујући и два цевна моста за развод
инсталација – од производног објекта до Техничког блока и од Техничког блока до постојеће
котларнице у кругу фармацеутско-хемијске индустрије Хемофарм АД Вршац погон Шабац
на кат. парцели бр. 6916/1 КО Шабац, доноси
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ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-35364-LOC-1/2022 за издавање локацијских услова за
изградњу објекта Техничког блока ради пресељења компресора, чилера, бојлера и друге
енергетске опреме која се налази у склопу производног објекта – погона получврстих и
течних фармацеутских форми укључујући и два цевна моста за развод инсталација – од
производног објекта до Техничког блока и од Техничког блока до постојеће котларнице у
кругу фармацеутско-хемијске индустрије Хемофарм АД Вршац погон Шабац на кат.
парцели бр. 6916/1 КО Шабац који је поднет овом органу 3.11.2022. године од стране
“ХЕМОФАРМ”, АД Вршац, преко пуномоћника инж. арх. Албу Стелиана из Вршца, Ул.
Жарка Зрењанина бр. 69.
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“ХЕМОФАРМ”, АД са седиштем у Вршцу, Београдски пут бб, поднео је овом органу
3.11.2022. године захтев за издавање локацијских услова за изградњу објекта Техничког
блока ради пресељења компресора, чилера, бојлера и друге енергетске опреме која се налази
у склопу производног објекта – погона получврстих и течних фармацеутских форми
укључујући и два цевна моста за развод инсталација – од производног објекта до Техничког
блока и од Техничког блока до постојеће котларнице у кругу фармацеутско-хемијске
индустрије Хемофарм АД Вршац погон Шабац на кат. парцели бр. 6916/1 КО Шабац. Захтев
је поднет електронским путем, кроз централни информациони систем Агенције за
привредне регистре, преко пуномоћника Албу Стелиана из Вршца, Ул. Жарка Зрењанина бр.
69. Уз захтев је приложена следећа документација у pdf формату електронски потписана, а
графичка документација и у dwg формату: специјална пуномоћја; идејно решење (главна
свеска, пројекат архитектуре, пројекат хидротехничких инсталација и пројекат машинских
инсталација) које је урађено од стране Formapharm engineering group ДОО Београд, главни
пројектант је дипл. инж. технол. Унчанин Тања, бр. лиценце 371 О426 15 ИКС; катастарско-
топографски план који је урађен од стране “Геодата ПГЈ”, ДОО Обреновац; и докази о
прописаним уплатама и то републичке административне таксе на захтев у износу од 330
динара и накнаде за ЦЕОП у износу од 2.000 динара

Чланом 8. ст. 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019) прописано је да ће надлежни орган 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 чл. 8ђ
закона.

Овај орган је поступајући по поднетом захтеву прибавио копију катастарског плана, копију
катастарског плана водова, услове за пројектовање и прикључење од ЕД Шабац, ЈКП
“Водовод Шабац”, МУП РС Сектора за ванредне ситуације Одељења за ванредне ситуације
у Шапцу. Међутим, накнадним увидом у поднети захтев и приложену документацију
утврђено је следеће:

-У главној свесци идејног решења је наведено да је на парцели планирана изградња објекта
техничког блока ради пресељај енергетске опреме пресељења компресора, чилера, бојлера и
друге енергетске опреме која се налази у склопу производног објекта – погона получврстих
и течних фармацеутских форми, док је у пројекту архитектуре наведено да је планирана
изградња објекта Техничког блока ради пресељења компресора, чилера, бојлера и друге
енергетске опреме која се налази у склопу помоћних објеката који се наслањају на
производни објекат - погон получврстих и течних фармацеутских форми, што је
неусаглашено. Из техничког описа и приложене документације није јасно да ли су
предметни радови саставни део технолошког процеса. Уколико су предметни радови
саставни део технолошког процеса и уколико је реч о постројењима намењеним за хемијску
индустрију (према Општим подацима о објекту и локацији класификациони број објекта је
230301 – грађевине и постројења за хемијску индустрију), овај орган није надлежан за
издавање предметних локацијских услова на основу чл. 53а ст. 5 у вези са чл. 133. ст. 2. тач.
4) Закона о планирању и изградњи. Такође, према прибављеном одговору ЈВП “Србијаводе”
Београд ВПЦ “Сава-Дунав” бр. 11188/1 од 8.12.2022. године “сходно члану 117. став 1. тачка
5. и члана 118. став 1. Закона о водама („Сл. гласник РС“, број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и
95/18-др.закон), за издавање водних услова за индустријски и производни објекат за који се



захвата и доводи вода из површинских или подземних вода и чије се отпадне воде испуштају
у површинске воде или јавну канализацију, за које грађевинску дозволу издаје министарство
или орган аутономне покрајине надлежан за послове грађевинарства, надлежно је
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде.”
Из наведеног одговора произилази да и ЈВП “Србијаводе” Београд ВПЦ “Сава-Дунав”
третира предметни објекат као објекат за коју грађевинску дозволу издаје министарство.

Имајући у виду напред наведено овај орган је на основу својих овлашћења из чл. 8ђ Закона о
планирању и изградњи и 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.

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, електронским путем кроз централни
информациони систем Агенције за привредне регистре.

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

 

 


