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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,  37/2019-др. 
закон и 9/2020) и чл. 8. ст. 1 и 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  захтеву 
инвеститора  “ЗОРКА  –  КЕРАМИКА”,  ДОО  Шабац,  матични  бр.  17550829,  чији  је 
пуномоћник  “СЕТ”,  ДОО  Шабац,  за  издавање  локацијских  услова  за  доградњу  хале  за 
фолирање и везивање готових производа у оквиру комплекса фабрике керамичких плочица 
на кат. парцели бр. 1/1 КО Јеленча, доноси     

З А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ  СЕ захтев  бр.  ROP-SAB-2880-LOC-1/2021  за  издавање  локацијских 
услова  за  доградњу хале за фолирање и везивање готових производа у оквиру комплекса 
фабрике керамичких плочица на кат. парцели бр. 1/1 КО Јеленча, који је поднет овом органу 
04.02.2021. године од стране инвеститора “ЗОРКА – КЕРАМИКА”, ДОО Шабац, а преко 
пуномоћника “СЕТ”, ДОО Шабац, због ненадлежности.

О б р а з л о ж е њ е

“ЗОРКА – КЕРАМИКА”, ДОО са седиштем у Шапцу, Ул. хајдук Вељкова бб, 
поднела  је  овом  органу 04.02.2021. године  електронским  путем захтев  за  издавање 
локацијских услова за извођење радова из диспозитива овог закључка,  а преко  дипл. грађ. 
инж. Срећковић Миленце -  законског заступника пуномоћника “СЕТ”,  ДОО Шабац,  која 
поседује лиценце бр. 203 0078 03, 314 1802 03 и 414 0822 03 ИКС. Уз захтев је приложена 
следећа документација: пуномоћје, у pdf електронски потписано; идејно решење (0 - главна 
свеска и 1 - пројекат архитектуре) које је урађено од стране “СЕТ”,  ДОО Шабац, главни 
пројектант  је  маст.  инж.  арх.  Поповић  Милица,  бр.  лиценце  300  К746  11  ИКС,  у  pdf 
електронски потписано и у  dwg формату; геодетски снимак који је урађен од стране “ГПС 
Геолегал”,  ДОО  Шабац,  у  pdf електронски  потписано и  у  dwg  формату;  решење  о 
легализацији  бр.  351-2-1468/11-11  од  12.12.2011.  године,  у  pdf електронски  потписано  и 
докази о  извршеним  уплатама  у  pdf  формату  електронски  потписани  и  то:  републичка 
административна такса на захтев у износу од 320 динара, накнада за ЦЕОП у износу од 2.000 
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динара и локална административна такса у износу од 5600 динара. 
Чланом  8.  ст.  1. Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре 

електронским путем („Сл. гласник РС“, бр.  68/2019)  прописано је, између осталог, да ако 
нису  испуњени  формални  услови  за  даље  поступање  по  захтеву  прописани  чл.  7.  тог 
правилника надлежни орган захтев за издавање локацијских услова одбацује закључком.

Чланом 7.  ст.  1.  тач.  1.  истог  правилника  прописано  је  да  по  пријему захтева  за 
издавање локацијских услова надлежни орган проверава испуњеност формалних услова за 
поступање по том захтеву односно проверава да ли је надлежан за поступање по захтеву.

Чланом 53а ст. 4. Закона о планирању и изградњи прописано је да локацијске услове  
за објекте из члана 133. овог закона издаје министарство надлежно за послове урбанизма, 
односно надлежни орган аутономне покрајине за објекте из члана 134. овог закона. 

Чланом 133. ст.  2. тач.  4) Закона о планирању и изградњи прописано је надлежно 
министарство  издаје  грађевинску  дозволу  за  изградњу  објеката  базне  и  прерађивачке 
хемијске индустрије, црне и обојене металургије, објеката за прераду коже и крзна, објеката 
за  прераду  каучука,  објеката  за  производњу  целулозе  и  папира  и  објеката  за  прераду 
неметаличних минералних сировина који се граде ван експлоатационих поља дефинисаних 
законом којим се уређује рударство и геолошка истраживања, осим објеката за примарну 
прераду украсног и другог камена.

Увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је следеће:
-Предмет  захтева  је  доградња  хале  за  фолирање  и  везивање  готових  производа  у 

оквиру  комплекса  фабрике  керамичких  плочица  на  кат.  парцели  бр.  1/1  КО  Јеленча. 
Производња керамичких плочица и плоча у складу са Уредбом о класификацији делатности 
(“Сл. гласник РС”, бр. 54/2010) спада у групу 23.31 која припада области 23. Производња 
производа  од  осталих  неметалних  минерала.  С  обзиром  да  је  чл.  53а  ст.  4.  Закона  о 
планирању и изградњи прописано да локацијске услове за објекте из члана 133. овог закона  
издаје министарство надлежно за послове урбанизма и да је  чл. 133. ст. 2. тач. 4) Закона о 
планирању  и  изградњи  прописано  да  министарство  надлежно  за  послове  грађевинарства 
издаје грађевинску дозволу за објекте за прераду неметаличних минералних сировина који се 
граде  ван  експлоатационих  поља  дефинисаних  законом  којим  се  уређује  рударство  и 
геолошка истраживања, а да се захтев односи на издавање локацијских услова за доградњу 
хале за фолирање и везивање готових производа у оквиру комплекса фабрике керамичких 
плочица, утврђено је да овај орган није надлежан за поступање у конкретном предмету.

Имајући у виду напред наведено овај орган је на основу својих овлашћења из чл. 8ђ 
Закона о планирању и изградњи и  чл. 8. ст. 1. у вези са чл. 7. ст. 1. тач. 1. Правилника о 
поступку  спровођења  обједињене  процедуре  електронским  путем  („Сл.  гласник  РС“,  бр. 
68/2019), донео одлуку као у диспозитиву овог закључка.

Испуњеност осталих услова није разматрана јер овај орган није надлежан за издавање 
локацијских услова.

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. 

Обрађивач                                                                                             НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
дипл. прав. Јелена Ђокић                                     дипл. простор. план. Јасмина Стевановић

Доставити:
-пуномоћнику,
-архиви.  
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