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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.  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 захтеву  инвеститора “ЛАМА ЛУМИ СПОРТ”, ДОО са седиштем у Шапцу, 
Западна  трансверзала  бб,  матични  бр.  21073466,  чији  је  пуномоћник  Наталија Јовановић 
предузетник  Архитектонске  и  инжењерске  делатности  и  техничко  саветовање  “Arhiline”, 
Шабац, за  измену локацијских услова  за изградњу објекта за смештај  спортиста у оквиру 
спортско-рекреативног комплекса на кат. парцели бр. 3337/181 КО Мајур, доноси     

З А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ  СЕ захтев  бр. ROP-SAB-13151-LOCА-1/2021  за  измену локацијских 
услова за изградњу објекта за смештај спортиста у оквиру спортско-рекреативног комплекса 
на кат. парцели бр. 3337/181 КО Мајур, који је поднет овом органу 06.05.2021. године од 
стране инвеститора  “ЛАМА ЛУМИ СПОРТ”,  ДОО Шабац,  преко  пуномоћника  Наталије 
Јовановић предузетника  Архитектонске  и инжењерске делатности и техничко саветовање 
“Arhiline”, Шабац.

О б р а з л о ж е њ е

 “ЛАМА ЛУМИ СПОРТ”, ДОО са седиштем у Шапцу, Западна трансверзала бб, 
поднео је овом органу 06.05.2021. године електронским путем захтев за измену локацијских 
услова за изградњу објекта за смештај спортиста у оквиру спортско-рекреативног комплекса 
на  кат.  парцели  бр.  3337/181  КО  Мајур, а  преко  пуномоћника Наталије Јовановић 
предузетника  Архитектонске  и инжењерске  делатности  и техничко  саветовање  “Arhiline”, 
Шабац.  Уз  захтев  је  приложена  следећа  документација:  пуномоћје, у  pdf  формату 
електронски  потписано;  идејно  решење  које  је  урађено  од  стране  Наталије Јовановић 
предузетника Архитектонске и инжењерске  делатности и техничко саветовање  “Arhiline”, 
Шабац,  главни пројектант је дипл. инж. арх. Наталија Јовановић, бр. лиценце 300 Н088 09 
ИКС,  у pdf формату електронски потписано и dwg формату; геодетски снимак који је урађен 
од стране  “ГПС Геолегал”,  ДОО Шабац, у  pdf  формату  електронски потписано  и  у  dwg 
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формату 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 динара и локална административна такса у износу од 12.000 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 8. ст. 1. истог правилника 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  уз  навођење  свих 
недостатака односно разлога за одбацивање. 

Увидом у поднети захтев, приложену документацију и службену евиденцију утврђено 
је следеће:

-За изградњу балон хале и објекта пратећих садржаја на кат. парцели бр. 3337/181 КО 
Мајур издато је решење о грађевинској дозволи бр. 351-304/15-11 од 31.07.2015. године. С 
обзиром да је рок за прибављање употребне дозволе (пет година од дана правноснажности 
решења о грађевинској дозволи по чл. 140. ст. 3. Закона о планирању и изградњи) протекао, а 
да није прибављена употребна дозвола, предметна грађевинска дозвола је престала да важи, 
као и локацијски услови који су саставни део те грађевинске дозволе, па стога није могуће 
издати измењене локацијске услове. 

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. Правилника  о  поступку  спровођења 
обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019), донео одлуку као 
у диспозитиву овог закључка.

Напомена: С обзиром да није могуће издати измењене локацијске услове, потребно је 
поднети  нови  захтев  за  издавање  локацијских  услова.  Може  се  искористити  уплаћена 
локална административна такса јер се наплаћује за издавање локацијских услова који до сада 
нису издати, с тим што је потребно приложити је уз нови захтев 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. 

Обрађивачи:
дипл. инж. арх. Надежда Блануша                                                   НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
дипл. прав. Јелена Ђокић                                     дипл. простор. план. Јасмина Стевановић

Доставити:
-пуномоћнику,
-архиви.  

2


