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Ш А Б А Ц

 

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) 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 Града Шапца са седиштем у Шапцу, Ул. господар
Јевремова бр. 6, чији је пуномоћник дипл. грађ. инж. Радосављевић Владимир из Шапца, ул.
Карађорђева бр. 55, за издавање локацијских услова за изградњу водоводне и фекалне
канализационе мреже у Улици Боже Милановића на кат. парцелама бр. 331, 432 и 434 КО
Шабац, доноси

 

З А К Љ У Ч А К

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-35273-LOC-3/2023 за издавање локацијских услова за
изградњу водоводне и фекалне канализационе мреже у Улици Боже Милановића на кат.
парцелама бр. 331, 432 и 434 КО Шабац, преко пуномоћника дипл. грађ. инж. Радосављевић
Владимира из Шапца, Карађорђева улица бр. 55, због недостатака у садржини идејног
решења.

О б р а з л о ж е њ е

Град Шабац са седиштем у Шапцу, Ул. господар Јевремова бр. 6, поднео је овом органу
23.1.2023. године захтев за изградњу водоводне и фекалне канализационе мреже у Улици
Боже Милановића на кат. парцелама бр. 331, 432 и 434 КО Шабац. Захтев је поднет
електронским путем, кроз централни информациони систем Агенције за привредне
регистре, преко пуномоћника дипл. грађ. инж. Радосављевић Владимира из Шапца,
Карађорђева улица бр. 55, који поседује лиценцу бр. 314 Н145 14 ИКС. Уз захтев је
приложена следећа документација у pdf формату електронски потписана, а графичка
документација и у dwg формату: пуномоћје; идејно решење које је урађено од стране „Inip



ing”, ДОО Нови Сад, главни пројектант је дипл. грађ. инж. Ђатков Милан, бр. лиценце 314
4259 03 ИКС; геодетски снимак који је урађен од стране ЈП “Инфраструктура Шабац”,
Шабац и доказ о извршеној уплати накнаде за услуге које пружа Агенција за привредне
регистре у износу од 2.000 динара.

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 се 26.1.2023. 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 26.1.2023. године
овом органу је достављена копија катастарског плана водова, а 30.1.2023. године и копија
катастарског плана. Након тога, овај орган се 30.1.2023. 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: “Електродистрибуцији Србије”
д.о.о. Београд огранак Електродистрибуција Шабац, Телеком Србија, ЈКП “Топлана Шабац”,
Шабац Одељење дистрибуције природног гаса и ЈП “Инфраструктура Шабац”, Шабац, док
је ЈКП “Водовод-Шабац”, Шабац овом органу доставио допис (бр. 451/СР-25/23 од 7.2.2023.
године) у којем је наведено да “Изградња водоводне мреже није могућа из следећих
разлога:

-Достављеним Идејним решењем дефинисана траса водоводне мреже се у значајној
мери поклапа са унапред дефинисаном трасом електроенергетских каблова,
дефинисаном и потврђеном у процесу издавања Локацијских услова за изградњу
двоструког прикључног кабловског вода 20 kV за напајање МБТС 20/0,4 kV, 1 x 630 kVA
“Божа Милановић” и прикључних Ек 0,4 kV за напајање објеката социјалног становања
на кат. парцели бр. 331 КО Шабац.

Није дозвољено паралелно вођење електроенергетских каблова и водоводне мреже на
одстојању мањем од прописаног, што достављеним техничким решењем није
испоштовано.

Неопходно је ускладити идејно решење са правилима струке, наведним Техничким
условима и фактичким стањем.

У прилогу вам достављамо Ситуациони план са уцртаним положајем постојећих
инсталација водовода и канализације.”

Имајући у виду напред наведено, овај орган је у оквиру својих овлашћења из чл. 8ђ Закона о
планирању и изградњи 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. Милан Томашевић                                         РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
дипл. прав. Јелена Ђокић                                    дипл. простор. план. Јасмина Стевановић
 
Доставити:
-пуномоћнику,
-архиви.

 


