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На основу чл. 53a ст. 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.
72/09,81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС,
98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 9/20 и 52/21) и чл. 12. ст. 2. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“
бр. 68/19), Одсек за спровођење обједињене процедуре одељења за урбанизам градске
управе града Шапца у поступку издавања измењених локацијских услова за изградњу
стамбеног објекта на кат.парц. бр. 4954 К.О. Шабац, покренутом по захтеву Крстић Јулијане
и Милана из Шапца, Ул.краља Милана бр. 25/4/2, поднетом преко „АРХИТЕКТОН-01“
предузетника Павловић Владимира дипл.инж.арх. бр. лиценце 300 М470 13 ИКС, доноси:

 

З А К Љ У Ч А К

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ROP-SAB-17607-LOCА-9/2023 за издавање измењених локацијских
услова за изградњу стамбеног објекта на кат.парц. бр. 4954 К.О. Шабац, поднет од Крстић
Јулијане и Милана из Шапца, Ул.краља Милана бр. 25/4/2, дана 20.1.2023. године, због
недостатака у идејном решењу.

 

О б р а з л о ж е њ е



 

Крстић Јулијанa и Милан из Шапца, Ул.краља Милана бр. 25/4/2, преко „АРХИТЕКТОН-01“
предузетника Павловић Владимира дипл.инж.арх. бр. лицценце 300 М470 13 ИКС, поднели
су овом органу дана 20.1.2023.године, захтев за издавање измењених локацијских услова за
извођење радова ближе описаних у диспозитиву. Уз захтев поднет преко централног
информационог система Агенције за привредне регистре, приложени су техничка
документација у dwg формату и следећи прилози у pdf формату потписани електронским
потписима:

-пуномоћје;

-сепарат идејног решења израђен од „АРХИТЕКТОН-01“, главни пројектант је Павловић
Владимир дипл.инж.арх. бр. лицценце 300 М470 13 ИКС;

-докази о уплати републичке административне таксе у износу од 330,00 динара, локалне
административне таксе у износу од 3.900,00 динара и накнаде за ЦЕОП у износу од 1.000,00
динара.

Чланом 12. ст. 1. Правилника о поступку споровођења обједињене процедуре електронским
путем („Службени гласник РС“ бр. 68/19) прописано је да ако ималац јавних овлашћења
достави надлеженом органу обавештење да не може да изда услове за пројектовање и
прикључење због недостатака у садржини идјеног решења достављеног уз захтев за
издавање локацијских услова, надлежни орга без одлагања одбацује захтев за издавање
локацијскихх услова у складу са чланом 8.став 2. овог правилника.

Чланом 8. ст. 2. наведеног Правилника 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.

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 („Службени гласник РС“ бр. 68/19). Након тога, овај орган се обратио Републичком
геодетском заводу ради прибављања копије плана и имаоцима јавних овлашћења ради
прибављања услова за пројектовање и прикључење.

Електродистрибуција Србије доставила је обавештење о немогућности издавања услова за
пројектовање и прикључење бр. 2540400-1859-42.1-УПП-23 од 30.1.2023.године. У
обавештењу је наведено да захтев и идејно решење не садрже све потребне податке за
издавање услова за пројектовање и прикључење. Подаци потребни за издавање услова за
пројектовање и прикључење:

-Намена и број функционалних јединица са потребним енергетским капацитетима, односно
потребним снагама (разврстано по улазима). Према ИР у ГС у делу општи подаци о објекту
и локацији је приказано да постоји једна функционална јединица у будућем објекту. За
предметни објекат су тражена два прикључа од којих један за стамбену функционалну
јединицу а други за топлотну пумпу. Према важећум актима ОДС не може се одобрити већи
број прикључака од броја функционалних јединица, не рачунајући остале прикључке само
код објеката колективне градње (лифт, степенишно светло, топлотне подстанице и сл).
Пошто предметни обекат се састоји од једне функционалне јединице не могу се одобрити
два прикључка на ДСЕЕ, већ можете повећати капацитет будућег прикључка тако да



задовољи начин несметаног функционисања будућег објекта у погледу електро енергетских
потреба.

-Провером података у регистру Инжењерске коморе Србије дана 31.1.2023.године, утрђено
је да су лиценце Павловић Владимира дипл.инж.арх. бр. 300 М470 13 и 200 162 118 ИКС
неактивне. Чланом 128. ст. 1. Закона о планирању и изградњи прописано је да стручне
послове израде техничке документације у својству одговорног пројектанта може да обавља
лице са професионалним називом лиценцирани инжењер, лиценцирани архитекта и
лиценцирани пејзажни архитекта које је уписано у регистар лиценцираних инжењера,
архитеката и просторних планера у складу са овим законом и прописом којим се уређује
полагање стручног испита, издавање лиценце и упис у регистар. Чланом 128а ст. 2.
наведеног закона, прописано је да главни пројектант мора да испуњава услове за одговорног
пројектанта прописане овим законом.

Имајући у виду наведено, на основу чл. 8 Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ бр. 68/19), одлучено је као у
диспозитиву закључка.

Ако подносилац захтева у року од 30 дана од дана објављивања 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. Усаглашени захтев се такође подноси електронским
путем преко централног информационог система Агенције за привредне регистре и то као
захтев за издавање/измену локацијских услова на основу усаглашеног захтева.

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 (чл. 8. ст. 7. Правилника о поступку
спровођења поступка обједињене процедуре електронским путем).

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог закључка може се изјавити приговор градском
већу града Шапца у року од 3 дана од дана достављања истог, електронским путем кроз
централни информациони систем Агенције за привредне регистре.

 

Обрадиле                                                                                         РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

дипл.инж.арх. Надежда Блануша                                 дипл.простор.план. Јасминa Стевановић

дипл. прав. Биљана Вудраг

 

 


