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Ш а б а ц

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 и 9/2020) и чл. 
8.  ст.  1.  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре  електронским  путем 
(„Сл. гласник РС“ бр. 68./2019), Одељење за урбанизам Градске управе града Шапца – Одсек 
за обједињену процедуру, решавајући по усаглашеном захтеву „МАСТЕР НОВОГРАДЊА“ 
д.о.о. Шабац ул. Цара Душана бр. 36Б/3, чији је пуномоћник Александар Чавић из Шапца, за 
издавање локацијских услова  за изградњу индустријског објекта, на кат. парцели бр. 303/2 
КО Шабац,  доноси

З А К Љ У Ч А К

Одбацује  се захтев  за  издавање  локацијских  услова  за  изградњу  индустријског 
објекта, на кат. парцели бр. 303/2 КО Шабац, поднет овом органу, дана 18.01.2021. године, 
од стране инвеститора „МАСТЕР НОВОГРАДАЊА“ д.о.о. Шабац ул. Цара Душана бр. 36Б/3 
а преко пуномоћника Чавић Александра из Шапца.  

О б р а з л о ж е њ е

„МАСТЕР НОВОГРАДЊА“ д.о.о. Шабац ул. Цара Душана бр. 36 Б/3  поднео је, овом 
органу, дана 18.01.2021. године а преко пуномоћника Чавић Александра из Шапца, захтев за 
издавање локацијских услова за изградњу индустријског објекта, на кат. парцели бр. 303/2 
КО Шабац.
         Захтев је поднет након што је, закључком овог органа  ROP-SAB-37622-LOC-1/2020 
заводни бр. 350-1-700/2020-11 од 25.12.2020. године, одбачен захтев именованог инвеститора 
за  издавање  локацијских  услова  за  изградњу  индустријског  објекта,  на  предметној 
катастарској парцели. 

 Поступајући по поднетом захтеву, утврђено је да је, од стране овог органа, потврђен 
Пројекат парцелације за катастарску парцелу број 303/2 КО Шабац, дана 22.12.2020. године 
под бројем 353-7-76/2020-11 према којем је, од кат. парцеле бр. 303/2 КО Шабац у површини 



од 0.79.48ха, формирано пет грађевинских парцела. Исти Пројекат парцелације неопходно је 
провести у катастру и након тога, може се поднети захтев за издавање локацијских услова за 
изградњу предметног објекта, уз поштовање свих услова за изградњу, из важећег планског 
документа. 

Разматрајући  усаглашени  захтев,  утврђено  је  да  нису  отклоњене  све  примедбе  из 
закључка о одбацивању првог захтева и констатовани су следећи недостаци: 

                 
            - уз захтев, није достављен графички део Пројекта архитектуре,

     - неопходно је предвидети грејање у објекту и прецизирати начин грејања,
     -  у Техничком  опису  приложеног  Идејног  решења,  наведено  је  да  ће  се  објекат  

напајати  електричном  енергијом  из  сопственог  агрегата  и  није  потребан  прикључак  на  
електромрежу  ЕПС-а.  Предвиђен  је  дизел  агрегат  капацитета  10kW  а  важећим   
планским  документом  ПГР  „Шабац“  -  Ревизија,  Измена  и  допуна  у  поглављу  II  1.7.  
Степен  комуналне  опремљености  грађ.  земљишта  по  целинама  и  зонама,  
потребан за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе, у складу са Законом, 
дефинише се минимални степен комуналне опремљености грађевинског  земљишта,  
потребан за издавање локацијске и грађевинске дозволе. 

     За издавање Употребне дозволе, неопходно је обезбедити комуналну опремљеност према   
Табели 10: Потребан степен комуналне опремљености за издавање употребне дозволе - 
ТГЗ Пословање: приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, канализација. 

               
         Обзиром на наведене услове важећег планског документа,  за индустријски објекат  

без планираног грејања, који користи дизел агрегат за напајње електричном енергијом, без  
прикључка на водовод и канализацију, не постоји могућност добијања Употребне дозволе. 

           
      Чланом 8. ст. 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем („Сл. гласник РС“ бр. 68/2019) прописано је да ако нису испуњени формални услови 
за  даље  поступање  по  захтеву,  прописани  чл.  7.  тог  правилника,  захтев  за  издавање  
локацијских услова одбацује се закључком. 
        Према чл. 8. ст. 2. истог Правилника, надлежни орган ће 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 члана 8ђ Закона. 
    

 На основу изложеног, утврђено је да нису испуњени услови за даље поступање, у ком 
случају,  надлежни орган,  захтев  за  издавање локацијских  услова  одбацује  закључком,  уз 
навођење свих недостатака,  у  складу са чл.  8.  ст.  1.  Правилника  о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем. 

Обзиром да подносилац захтева може само једном искористити право на подношење 
усаглашеног  захтева,  без  обавезе  достављања  документације  поднете  уз  захтев  који  је 
одбачен  и  поновног  плаћања  администартивне  таксе  односно  накнаде  (чл.  8.  ст.  7. 
Правилника о поступку  спровођења обједињене процедуре  електронским путем),  следећи 
поднети захтев сматраће се као да је поднет први пут и уз исти, потребно је поднети сву 
прописану документацију и доказ о извршеој уплати прописане таксе и накнаде. 
        



Како је у поступку утврђено да, у конкретном случају, нису испуњени сви формални 
услови  за  даље поступање  по  захтеву,  овај  орган  је,  уз  навођење свих  недостатака  а  на 
основу својих овлашћења из чл. 8. ст. 1. наведеног Правилника, одлучио као у диспозитиву.

ПОУКА  О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  Против  овог  закључка,  подносилац  захтева  може 
изјавити приговор градском већу а преко овог органа, у року од 3 дана од дана достављања 
истог, кроз централни информациони систем Агенције за привредне регистре. 
          
             О б р а ђ и в а ч и                                                     НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА       
маст. инж. арх. Никола Косијер                                                     
дипл. правник Љубинка Радановић                    дипл. простор.  план. Јасмина Стевановић 

 


