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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  Лазаревић  Марка  из 
Дуваништа  ул.  Карађорђева  бр.  83,  чији  је  пуномоћник  Владан  Ђурић  из  Београда  ул. 
Будимска бр. 33а,  за издавање локацијских услова  за изградњу стамбеног објекта, на кат. 
парцели бр. 420 КО Дуваниште, доноси

З А К Љ У Ч А К

Одбацује се захтев за издавање локацијских услова  за  изградњу стамбеног објекта, 
на кат.  парцели бр.  420 КО Дуваниште,  поднет овом органу,  дана 02.02.2021. године,  од 
стране  инвеститора  Лазаревић  Марка  из  Дуваништа  ул.  Карађорђева  бр.  83  а  преко 
пуномоћника Ђурић Владана из Београда ул. Будимска 33а. 

О б р а з л о ж е њ е

Лазаревић Марко из Дуваништа ул. Карађорђева бр. 83 поднео је овом органу, дана 
02.02.2021. године а преко пуномоћника Ђурић Владана из Београда ул. Будимска бр. 33а, 
захтев за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта, на кат. парцели бр. 
420 КО Дуваниште. 

Захтев  је  поднет,  након  што  је,  решењем  овог  органа  ROP-SAB-1740-LOC-1/2021 
заводни бр. 350-1-32/2020-11 од 28.01.2021. године, одбачен захтев именованог инвеститора, 
за издавање локацијских услова за изградњу предметног објекта. 

Уз захтев, поднет преко Централног информационог система Агенције за привредне 
регистре, поднето је Идејно решење којe је урадио Пројектни биро „ЂУРИЋ ПРО-ГРАДЊА“ 
Шабац, главни пројектант маст. инж. арх. Владан Ђурић, уредно пуномоћје и доказ о уплати 
прописаних такси и накнаде.                                          

Чланом  8.  ст.  1.  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре 
електронским путем  („Сл.  гласник  РС“  бр.  68/2019)  прописано  је  да  ако нису испуњени 
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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. 

 
Поступајући  по  поднетом  захтеву,  са  приложеном  документацијом,  овај  орган  је 

утврдио да нису отклоњене примедбе из решења којим је одбачен први захтев: 
       -  потребно  је  урадити  ситуациони план,  користећи  геодетску подлогу са  снимљеним 

објектима на  истој  и на  свим суседним парцелама,  са  нанетим удаљеностима  од међних 
линија,  како био се испоштовала минимална удаљеност од 4,0м за два стамбена објекта, 
односно  према  важећем  ПП  Града  Шапца  и  за  зону  ТЦ2,  у  којој  се  налази  предметна 
парцела: „најмање  дозвољено  растојање  основног  габарита  породичног  стамбеног 
објекта и линије суседне грађевинске парцеле за:

                  - слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне оријентације 1,0м;
            - слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне оријентације 3,0м - 
како су и постављени околни објекти на парцелама уличног низа, којем припада и предметна 
парцела.

Отвори на  фасадама  са  удаљености  од  1,0м  од  бочне  међе,  могу се  поставити  са 
минималном висином парапета од 1,60м од нестамбених просторија.

Планирани објекат је потребно поставити на преовлађујућу грађевинску линију улице 
– претходно наведеног низа.

У  ситуационом  плану  је  потребно  приказати  саобраћајно  решење  и  планирана 
паркинг места,  водећи рачуна да се не премаше максимални дати параметри – заузетост, 
изграђеност и зелене површине, за предметну зону градње и подаци наведени у приложеној 
главној свесци.

Имајући у виду уочене недостатке,  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, подноси се сва прописана 
документација са доказом о плаћеној административној такси и накнади за ЦЕОП. 
         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 
дипл. инж. арх. Надежда Блануша        дипл. простор. план. Јасмина Стевановић
дипл. правник Љубинка Радановић 


