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На основу чл. 6, 7. и 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским  путем  („Сл.  гласник  РС“  бр.  113/2015  и  96/1016),  Одељење  за  урбанизам 
Градске  управе  града  Шапца  – Одсек  за  обједињену  процедуру,  решавајући  по  захтеву 
Бошковић Милана из Поцерског Причиновића ул. Симе Катића бр. 19, поднетом преко 
пуномоћника Ђурић Владана из Београда ул. Будимска бр. 33а, за издавање локацијских 
услова  за  доградњу  постојећег  стамбеног  објекта  на  кат.  парцели  бр.  2301  КО  П. 
Причиновић, доноси 

З А К Љ У Ч А К

Одбацује се захтев за издавање локацијских услова за доградњу стамбеног објекта, 
постојећег на кат. парцели бр. 2301 КО П. Причиновић,  поднет дана 05.09.2017. године, од 
стране  Бошковић  Милана  из  Поцерског  Причиновића  ул.  Симе  Катића  бр.  19  а  преко 
пуномоћника Ђурић Владана из Београда ул. Будимска бр. 33а.  

О б р а з л о ж е њ е

Бошковић Милан из Поцерског Причиновића ул. Симе Катића бр. 19  поднео је 
овом Одељењу, дана 05.09.2017. године а преко пуномоћника Ђурић Владана из Београда ул. 
Будимска бр. 33а,  захтев за издавање локацијских услова за доградњу стамбеног објекта, 
постојећег на кат. парцели бр. 2301 КО П. Причиновић. 

Уз захтев, поднет преко Централног информационог система Агенције за привредне 
регистре, приложено је Идејно решење, које је урадио „Градинг пројект“ д.о.о. из Шапца, 
главни  пројектант  је  дипл.  инж.  грађ.  Драгослав  Игрутиновић,  пуномоћје,  катастарско-
топографски план и доказ о извршеним уплатама такси и накнаде.

Чланом 6. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/2015 и 96/2016) прописано је да се поступак за издавање 
локацијских услова покреће подношењем захтева надлежном органу кроз ЦИС, уз који се 
прилаже  идејно  решење  израђено  у  складу  са  правилником  којим  се  уређује  садржина 
техничке документације и доказ о плаћеној административној такси за подношење захтева и 
накнади за Централну евиденцију. По пријему захтева из чл. 6. овог правилника, надлежни 
орган,  сходно одредбама чл. 7. правилника а у складу са законом, проверава испуњеност 
формалних услова за поступање по том захтеву и то да ли је:  надлежан за поступање по том 
захтеву;  захтев поднет у прописаној форми и да ли садржи све прописане податке; уз захтев 
приложено идејно решење и уз захтев приложен доказ о уплати прописане таксе и накнаде. 

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 
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одбацивање, не упуштајући се у оцену техничке документације у складу са одредбом члана 
8ђ Закона. 

Поступајући по поднетом захтеву, овај ораган је утврдио да Идејно решење не садржи 
све потребне податке (није у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде 
и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката):
  -  у  Главној  свесци,  у табели основни  подаци о  објекту  и локацији, усагласити 
податак  за  „тип  објекта“  у  складу  са  поднетим  захтевом  и  Прилогом 1  Правилника,  јер 
уместо „породична стамбена кућа“ треба навести „слободностојећи објекат“;  

              - део пројекта архитектуре – потребно је допунити текстуалну документацију у складу 
са чл. 38. ст. 1 и ст. 2. Правилника; ситуациони план није у складу са чл. 40. Правилника јер 
није дато удаљење дограђеног објекта од суседних објеката као и карактеристичне висинске 
коте објекта; на ситуационом плану треба дати удаљење планиране доградње од регулационе 
линије;  у  графичкој  документацији,  није  дефинисано  удаљење  планиране  кровне 
конструкције са олучним хоризонталама од бочне међе, па би уз усаглашени захтев, требало 
дати овај податак јер није дозвољено да објекат прелази на суседне катастрске парцеле, као 
што ни одвођење атмосферских вода  није дозвољено преко суседних парцела; 

              - Идејним решењем предвиђа се доградња објекта на удаљености мањој од прописане 
планом, са кат. парцелом бр. 2302 КО П. Причиновић а без приложене сагласности суседа.   
Уз  усаглашени захтев,  потребно  је  доставити  оверене  сагласности  власника  предметне   
парцеле, за доградњу објекта на удаљености мањој од прописане планом;   

              - приложено пуномоћје није оверено у складу са Правилником о поступку спровођења 
обједињене  процедуре  електронским  путем  јер  недостаје  друга  страна  пуномоћја  (овера 
пуномоћја од стране јавног бележника). 

                  
Ако подносилац захтева, у року од 10 дана од дана пријема закључка из ст. 1. и 2. чл. 

8.  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре  електронским  путем  а 
најкасније у року од 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници овог органа, 
поднесе  нов  усаглашен  захтев  и  отклони  све  утврђене  недостатке,  не  доставља 
документацију поднету уз захтев, нити поново плаћа административну таксу и накнаду. 

               
           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.  

             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. 
                                                                                         

Обрађивачи                                                                 НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 
дипл. инж. грађ. Оливера Бировљевић 
дипл. правник Љубинка Радановић                дипл. инж. геодез. Миљан Угринић 


