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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 локацијских услова за изградњу гасног
прикључног вода, МРС, гасне котларнице и топловода у ул. Боже Милановића у Шапцу, на
кат.парц. бр. 432 и 331 К.О. Шабац, покренутом по захтеву Града Шапца, МБ 07170122,
поднетом преко овлашћеног лица Радосављевић Владимира дипл.грађ.инж., доноси:

 

 

З А К Љ У Ч А К

 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ROP-SAB-41100-LOC-3/2023 за издавање локацијских услова за
изградњу гасног прикључног вода, МРС, гасне котларнице и топловода у ул. Боже



Милановића у Шапцу, на кат.парц. бр. 432 и 331 К.О. Шабац, поднет од Града Шапца, дана
27.2.2023. године, због недостатака у идејном решењу.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Град Шабац преко овлашћеног лица дипл.грађ.инж. Радосављевић Владимира бр. лиценце
314 Н145 14 ИКС, поднео је овом органу дана 27.2.2023.године, захтев за издавање
локацијских услова 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:

-овлашћење од 1.12.2020.године за Радосављевић Владимира;

-идејно решење израђено од “INIP ING” д.о.о. Нови Сад, главни пројектант је Спахић Дејан
дипл.маш.инж. бр. лиценце 330 Д773 06 ИКС;

-геодетски снимак израђен од ЈП „Инфраструктура-Шабац“ ;

-докази о уплати накнаде за ЦЕОП у износу од 2.000,00 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. Достављени су следећи услови и
сагласности: допис ЕД Шабац бр. 2540400-1859-106-2023 од 14.3.2023.године да важе
претходно издати услови бр. 2460800-1157-559-УПП-22 од 12.1.2023.године и уговор о
пружању услуге за прикључење ДСЕЕ бр. 2460800-1157-559-УПП-22-УГП од
12.1.2023.године, услови за пројектовање и прикључење ЈП “Инфрастуктура-Шабац” бр.
552-01 од 2.3.2023.године, услови за пројектовање и прикључење ЈКП “Топлана-Шабац”
Одељење дистрибуције природног гаса бр. 01-317/2023 од 1.3.2023.године, услови за
пројектовање и прикључење ЈКП „Топлана-Шабац“ Одељење дистрибуције топлотне
енергије бр. 01-320/232 од 2.3.2023.године, услови за пројектовање и прикључење „Телеком
Србоја“ а.д. бр. Д209-90979/1 од 1.3.2023.године, технички услови за пројектовање и
изградњу ЈКП „Водовод-Шабац“ бр. 992/СР-54/23 од 7.2.2023.године.



МУП Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу доставило је
обавештења 09.33 број 217-2277/23-1 од 16.3.2023.године у коме је наведено да се услови у
погледу мера заштите од пожара и експлозија не могу издати без прибављених услова за
безбедно постављање и обавештење 09.33 број 217-2279/23-1 од 16.3.2023.године, у коме је
наведено следеће: “На ситуационом плану идејног решења за безбедно постављање у
погледу мера заштите од пожара и експлозија није уцртана постојећа трансформаторска
станица и безбедоносно хоризонтално растојање мерно регулационе станице од исте, чиме
нису испуњене одредбе члана 36 став 3 Правилника о садржини, начину и поступку израде и
начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Сл.
гласник РС” бр. 86/15).

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                                                                                         РУКОВИДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

дипл.грађ.инж. Лидија Лукић                                      дипл.простор.план. Јасминa Стевановић

дипл. прав. Биљана Вудраг

 

 

 


