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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. 15. ст. 2 у вези са 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
усаглашеном захтеву инвеститора Друштва за развој и примену зелених технологија “SET
Green Technology”, ДОО са седиштем у Шапцу, Ул. Стане Милановић бр. 9а, локал 2,
матични бр. 21535915, чији је пуномоћник “СЕТ”, ДОО Шабац, за измену локацијских
услова бр. ROP-SAB-21413-LOC-8/2020 (заводни бр. 350-1-419/2020-11) од 12.10.2020.
године који су већ измењени у поступку бр. ROP-SAB-21413-LOCH-12/2021 (заводни бр.
350-1-221/2021-11), за потребе измене решења о грађевинској дозволи бр. ROP-SAB-21413-
CPIH-6/2021 (заводни број: 351-23/2021-11) од 8.2.2021. године које је већ измењено
решењем бр. ROP-SAB-21413-CPIH-15/2021 (заводни број: 351-173/2021-11) од 2.7.2021.
године, доноси

 

З А К Љ У Ч А К

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-21413-LOCАН-23/2023 за измену локацијских услова
бр. ROP-SAB-21413-LOC-8/2020 (заводни бр. 350-1-419/2020-11) од 12.10.2020. године који
су већ измењени у поступку бр. ROP-SAB-21413-LOCH-12/2021 (заводни бр. 350-1-
221/2021-11), за потребе измене решења о грађевинској дозволи бр. ROP-SAB-21413-CPIH-
6/2021 (заводни број: 351-23/2021-11) од 8.2.2021. године које је већ измењено решењем бр.
ROP-SAB-21413-CPIH-15/2021 (заводни број: 351-173/2021-11) од 2.7.2021. године, који
захтев је поднет овом органу 31.1.2023. године, као усаглашени, од стране инвеститора “SET
Green Technology”, ДОО Шабац, преко овлашћеног лица пуномоћника “СЕТ”, ДОО Шабац -
директора дипл. грађ. инж. Срећковић Миленце.

 



О б р а з л о ж е њ е

 

“SET Green Technology”, ДОО са седиштем у Шапцу, Ул. Стане Милановић бр. 9а,
локал 2, поднео је овом органу 31.1.2023. године усаглашени захтев за измену локацијских
услова бр. ROP-SAB-21413-LOC-8/2020 (заводни бр. 350-1-419/2020-11) од 12.10.2020.
године који су већ измењени у поступку бр. ROP-SAB-21413-LOCH-12/2021 (заводни бр.
350-1-221/2021-11), за потребе измене решења о грађевинској дозволи бр. ROP-SAB-21413-
CPIH-6/2021 (заводни број: 351-23/2021-11) од 8.2.2021. године, које је већ измењено
решењем бр. ROP-SAB-21413-CPIH-15/2021 (заводни број: 351-173/2021-11) од 2.7.2021.
године. Предметна грађевинска дозвола је издата за изградњу објеката за складиштење,
припрему и дистрибуцију сировина и биореста на кат. парцелама бр. 2785/12, 2785/43,
2785/49, 2785/64 и 3871 КО Мајур. Усаглашени захтев је поднет преко овлашћеног лица
пуномоћника “СЕТ”, ДОО Шабац - директора дипл. грађ. инж. Срећковић Миленце, која
поседује лиценце бр. 203 0078 03, 314 1802 03 и 414 0822 03 ИКС. Усаглашени захтев је
поднет након доношења закључка овог органа бр. ROP-SAB-21413-LOCА-22/2023 (заводни
број: 350-1-747/2022-11) од 23.1.2023. године по захтеву истог подносиоца од 18.1.2023.
године.

Уз први и усаглашени захтев је приложена следећа документација у pdf формату
електронски потписана, а графичка документација и у dwg формату: пуномоћје: идејно
решење које је израђено од стране “СЕТ”, ДОО Шабац, главни пројектант је дипл. инж. арх.
Гавриловић Далибор, бр. лиценце 300 Н392 14 ИКС; катастарско-топографски план који је
израђен од стране Дарка Цвејића предузетника Пројектни биро “Terraprojekt”, Шабац;
решење РГЗ-СКН Шабац бр. 952-02-2-364/2022 од 30.8.2022. године; решење Одељења за
инспекцијске и комунално-стамбене послове градске управе града Шапца бр. 501-1-24/2020-
08 од 08.10.2020. године којим је утврђено да за предметни пројекат није потребна процена
утицаја на животну средину; решење Одељења за пољопривреду градске управе града
Шапца бр. 320-1-1-186/2020-19 од 19.10.2020. године којим је утврђена једнократна накнада
за промену намене пољопривредног земљишта у грађевинско за кат. парцелу бр. 2785/12 КО
Мајур у износу од 823.200,00 динара са доказом о плаћеној накнади у наведеном износу;
сагласност “Green Technology First”, ДОО Шабац, власника кат. парцеле бр. 2785/42 КО
Мајур за постављање неопходне комуналне и саобраћајне инфраструктуре за прикључење
објеката за складиштење, припрему и дистрибуцију сировина и биореста; сагласност
хипотекарног повериоца ЈП “Инфраструктура Шабац”, Шабац бр. 1649-01/2020 од
01.12.2020. године; уговор о пружању услуге за прикључење на дистрибутивни систем
електричне енергије закључен између ЕД Шабац и “OTP Medic”, ДОО Шабац (бр. ЕД
Шабац 8Л.1.0.0.-18973/2-21 од 27.01.2021. године); решење Електродистрибуције Шабац бр.
8Л.1.0.0-2142/196-2020 од 21.12.2020. године о одобрењу за прикључење објекта за
производњу електричне енергије – електрана на биогас “OTP Medic” у Мајуру, угао улица
Нова 5 и Нова 7 број бб, на кат. парцели бр. 2785/41 у КО Мајур; уговор о приступању
изградњи места прикључења објекта закључен 28.01.2021. године између “SET Green
Technology”, ДОО Шабац и “OTP Medic”, ДОО Шабац и доказе о извршеним уплатама и то:
републичке административне таксе на захтев у износу од 330 динара, накнаде за услуге које
пружа Агенција за привредне регистре у износу од 2.000 динара и локалне административне
таксе у износу од 17.000 динара.

Чланом 15. ст. 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019) прописано је да се на проверу испуњености услова за
поступање по захтеву за измену локацијских услова и на издавање измењених локацијских
услова, сходно се примењују одредбе овог правилника које се односе на издавање
локацијских услова.



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.

Чланом 8. ст. 2. истог 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 отклоњени недостаци
наведени у закључку бр. ROP-SAB-21413-LOCА-22/2023 (заводни број: 350-1-747/2022-11)
од 23.1.2023. године односно утврдио је да су испуњени формални услови из чл. 7.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.
гласник РС“ бр. 68/2019), па се 6.2.2023. године, у складу са својим овлашћењима из чл. 9
истог правилника, обратио Републичком геодетском заводу од којег је 6.2.2023. године
прибављена копија катастарског плана водова, а 8.2.2023. године и копија катастарског
плана. Након тога, овај орган се истог дана 8.2.2023. године, у складу са чл. 11. наведеног
правилника, обратио имаоцима јавних овлашћења ради прибављања услова за пројектовање
и прикључење, па су овом органу одговоре доставили: ЕД Шабац (бр. 2540400-1859/64-2023
од 27.2.2023. године), ЈКП “Водовод – Шабац” (бр. 649/СР-34/23 од 14.2.2023. године),
“Телеком Србија” (бр. Д209/59956-1 од 9.2.2023. године), МУП РС Сектор за ванредне
ситуације Одељење за ванредне ситуације у Шапцу (09.33 бр. 217-1560/23-1 од 14.2.2023.
године и 09.33 бр. 217-1562/23-1 од 14.2.2023. године), Одељење за инспекцијске и
комунално-стамбене послове градске управе Града Шапца (бр. 501-04-51/2022-08 од
10.2.2023. године) и ЈП “Инфраструктура Шабац” (бр. 406-01 од 17.2.2022. године), док је
ЈВП “Србијаводе”, Београд ВПЦ “Сава - Дунав” овом органу 14.2.2023. године доставило
обавештење о непотпуности захтева за издавање водних услова (бр. 1829/1 од 13.2.2023.
године), наводећи у њему следеће:

“-Информација о локацији мора да садржи и податке и услове о парцели мелиорационог
канала (кат. парц. бр. 3871 КО Мајур), тј. о зони ВП – водотокови, приобаље, каналска
мрежа-постојеће стање, како је назначено у графичком прилогу Информације о локацији;

-Пошто стручна служба ВПЦ ''Сава-Дунав'' нема податке о морфологији корита предметног
канала, као ни податке о одговарајућим карактеристичним нивоима и протоцима у истом, а
наведени излив атмосферске канализације треба предвидети изнад коте максималног
оперативног нивоа канала, потребно је доставити наведене податке тј. доказ да предметна
испусна грађевина неће угрожавати водни режим у поменутом мелиорационом каналу, нити
да ће бити угрожена од стране истог, као и да пројектом предвиђени максимални доток у
атмосферској канализацији (~125 l/s) неће угрожавати водни режим у каналу, тј. моћи ће да



се прихвати од стране истог; НАПОМЕНА: Приказати крајњи реципијент вода из
предметног мелиорационог канала.

-Такође потребно је урадити графички прилог са детаљем изливне грађевине у подужном и
попречном профилу на преметној локацији и као и детаље корита предметног канала и коту
максималног оперативног нивоа канала;

-У Идејном решењу у оквиру тачке 6. Инсталације, поднаслов Водоводна мрежа наведено је
да '' Вода за потребе технолошких процеса биће обезбеђена изградњом бунара''.

-Такође, у даљем тексту се наводи да ''Технолошком водом Електране се снабдевају из
Комплекса објеката за складиштење, припрему и дистрибуцију сировина и биореста'', па се
на основу овога да закључити да је поменути бунар такође предмет овог идејног решења, јер
се налази у обухвату истог. Стога је потребно уцртати локацију предметног бунара на
Ситуационом плану, а такође потребно је доставити Решење о одобрењу за геолошка
истраживања издато од стране Министарства рударства и енергетике, које је прописано
чланом 30. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Сл.гласник РС“, број 101/15,
95/18-др.закон и 40/21).”

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
дипспозитиву овог закључка.

Напомена: С обзиром да овај орган није у закључку којим је одбацио захтев навео све
недостатке односно разлоге за одбацивање захтева, подносилац захтева има право на
поновно усаглашавање захтева, без поновног достављања већ поднете документације и без
поновног плаћања административних такси и накнаде за ЦЕОП, у складу са чл. 8. ст. 12.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.
гласник РС“, бр. 68/2019).

Поука о правном средству: 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
дипл. грађ. инж. Лидија Лукић                                               РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
дипл. прав. Јелена Ђокић                                    дипл. простор. план. Јасмина Стевановић
 
Доставити:
-пуномоћнику,
-архиви.

 

 

 


