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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, 9/2020 и 52/2021) 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 спровођење обједињене процедуре решавајући по захтеву Бурсаћ Милице
из Београда - Чукарица, Ул. Боре Марковића бр. 2А/2/7, чији је пуномоћник “Леп изглед”, ДОО Лазаревац, за
издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта на кат. парцели бр. 4211/2 КО Барајево, доноси

 

З А К Љ У Ч А К

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-26644-LOC-1/2020 за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног
објекта на кат. парцели бр. 4211/2 КО Барајево, који је поднет овом органу 17.8.2021. године од стране Бурсаћ
Милице из Београда - Чукарица, Ул. Боре Марковића бр. 2А/2/7, преко пуномоћника “Леп изглед”, ДОО
Лазаревац, због ненадлежности.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Бурсаћ Милице из Београда-Чукарица, Ул. Боре Марковића бр. 2А/2/7, поднела је 17.8.2021. године овом
органу електронским путем захтев за издавање локацијских услова за стамбеног објекта на кат. парцели бр.
4211/2 КО Барајево, преко пуномоћника “Леп изглед”, ДОО Лазаревац.

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, између осталог и ако орган није надлежан за поступање по захтеву, захтев за издавање
локацијских услова одбацује се закључком.

Увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је да је захтев поднет за изградњу стамбеног
објекта на кат. парцели бр. 4211/2 КО Барајево која не припада територији града Шапца, због чега овај орган
није месно надлежан за издавање предметних локацијских услова.

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

Имајући у виду да овај орган није надлежан за издавање предметних локацијских услова, применом чл. 8. ст. 1. у
вези са чл. 7. ст. 1. тач. 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.
гласник РС“ 68/2019), одлучено је у као у диспозитиву.

Против овог закључка може се изјавити приговор градском већу града Шапца у року од 3 дана од дана
достављања, а преко овог органа, кроз централни информациони систем Агенције за привредне регистре.

 

Обрађивач                                                                                                  НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

дипл. прав. Јелена Ђокић                                          дипл. простор. план. Јасмина Стевановић



 

Доставити:

-пуномоћнику,

-архиви.

 


