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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 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 Јовановић Жељка из Шапца, Ул. Маре Лукић Јелесић бр. 32, чији је
пуномоћник дипл. инж. арх. Живановић Владимир из Шапца, Ул. Милоша Обилића бр. 9, за издавање
локацијских услова за реконструкцију, доградњу и промену намене стамбеног објекта у пословни
објекат на кат. парцели бр. 1861 КО Шабац, у Шапцу, Мачванска улица бр. 14, доноси
 

 

З А К Љ У Ч А К
 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-39262-LOC-1/2021 за издавање локацијских услова за
реконструкцију, доградњу и промену намене стамбеног објекта у пословни објекат на кат. парцели
бр. 1861 КО Шабац, у Шапцу, Мачванска улица бр. 14, који је поднет овом органу 4.11.2021. године
од стране Јовановић Жељка из Шапца, Ул. Маре Лукић Јелесић бр. 32, преко пуномоћника дипл. инж.
арх. Живановић Владимира из Шапца, Ул. Милоша Обилића бр. 9.

 

О б р а з л о ж е њ е
 

Јовановић Жељко из Шапца, Ул. Маре Лукић Јелесић бр. 32, поднео је овом органу 4.11.2021.
године захтев за издавање локацијских услова за извођење радова из диспозитива овог закључка.
Захтев је поднет електронским путем, кроз централни информациони систем Агенције за привредне
регистре, преко пуномоћника дипл. инж. арх. Живановић Владимира из Шапца, Ул. Милоша Обилића
бр. 9, који поседује лиценце бр. 300 6270 03 и 400 5572 04 ИКС. Уз захтев је приложена следећа
документација: оверено пуномоћје, у pdf формату електронски потписано; идејно решење које је
урађено од стране Јоване Вранеш пр Биро за пројектовање и извођење “Architect plus”, Шабац, главни
пројектант је дипл. инж. арх. Владимир Живановић, бр. лиценце 300 6270 03 ИКС, у pdf формату
електронски потписано и dwg формату и докази о извршеним уплатама у pdf формату електронски
потписани и то: републичка административна такса на захтев у износу од 330 динара и накнада за
ЦЕОП у износу од 2.000 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 уз навођење свих недостатака односно разлога за
одбацивање.

Чланом 8. ст. 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.
гласник РС“, бр. 68/2019) прописано је да ће надлежни орган 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 чл. 8ђ Закона.

Увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је следеће:

-Захтев је поднет за реконструкцију, доградњу и промену намене објекта обележеног бројем 1 у
евиденцији катастра непокретности, а који се налази на кат. парцели бр. 1861 КО Шабац. Наведени
објекат је уписан као објекат преузет из земљишне књиге. Овако уписан објекат може се сматрати
легалним само уколико су габарит објекта и спратност уписани у наведеној евиденцији идентични
подацима датим у главној свесци, нумеричкој и графичкој документацији достављеног идејног
решења и то у делу који се односи на постојеће стање. У достављеном идејном решењу постоје
одступања у односу на податке уписане у евиденцији катастра непокретности.

-Уз захтев није достављен доказ о уплати локалне административне таксе. Тарифник је доступан на
званичном сајту града Шапца на адреси https://sabac.rs/urbanizam-
upload/Ostalo/TARIFNIK%20konacna%20verzija%20-%20Izmena%201.7.2021..pdf

-Уз захтев није достављен катастарско топографски план.

-Уз захтев нису достављене сагласности свих власника предметне катастарске парцеле за планиране
радове јер они доводе до повећања индекса заузетости и изграђености. Ове сагласности се морају
односити на идејно решење које се прилаже захтеву за локацијске услове. Сагласности сувласника
парцеле морају садржати и сагласност за паркинг места на парцели.

-Уз захтев нису достављене сагласности власника кат. парцела бр. 1853 КО Шабац за реконструкцију
и доградњу објекта који се налази на међи и то на дубини до 17m од регулације, али и на мањој
удаљености од прописане од међе на дубини већој од 17m од регулације нити сагласности власника
објеката на суседној парцели на које се предметни објекат “лепи”.

-Уз захтев нису достављене сагласности власника кат. парцеле бр. 1877/1 КО Шабац за
реконструкцију и доградњу објекта који се налази на међи.

-Уз захтев нису достављене сагласности власника објекта обележеног бројем 2 на предметној
катастарској парцели за реконструкцију и доградњу објекта.

-Предметни објекат налази се на кат. парцели бр. 1861 КО Шабац која је у обухвату Плана генералне
регулације ,,Шабац”- Ревизија („Службени лист града Шапца“, број 18/15, 23/15, 16/18, 5/19,17/19 и
13/21) и то у ПЦII - Шири центар, блок 108, у зони С2 – вишепородично становање средњих густина.
Према наведеном планском документу за блок 108, за зону С2 наведено је да се објекти уз Мачванску
улицу граде у континуираном, непрекинутом низу до коте утврђене висинске регулације. Висинска
регулација је обавезан критеријум и представља корективан фактор максимално дефинисане
спратности у улици Мачванској (од раскрснице са Ул. Вука Караџића до раскрсноице са Ул.
Цицварића). За изградњу и реконструцију објеката за који је плански основ ПГР Шабац- ревизија,
висинска регулација је обавезујућа. Висинска регулација је дефинисана максималном висином венца
и обележена је црвеном линијом на одговарајућем графичком прилогу планског документа. Према
наведеном документу висина венца будућег објекта планирана је на висини 14,21m, а спратност
будућег објекта је 4 етаже (П са галеријом + 2+ Пс- повучен спрат).

-Потребно је изјаснити се о делатности која се планира у објекту да би се могли прибавити сви
неопходни услови ималаца јавних овлашћења у поступку израде локацијских услова.

-Постоји неусаглашеност података у главној свесци и графичкој документацији идејног решења у
погледу спратности не само код постојећег стања и катастра непокретности, већ и код будућег стања.
У графичком прилогу приказана је спратност будућег објекта П+1+Пк. Будући објекат нема подрум, а
етажа изнад спрата која има надзидак 0,8 m не може се сматрати таваном већ је то поткровље.

https://sabac.rs/urbanizam-upload/Ostalo/TARIFNIK konacna verzija - Izmena 1.7.2021..pdf


-У главној свесци у делу где је потребно навести број катастарске парцеле на којој се налази приступ
на јавну саобраћајницу навести парцелу преко које се обезбеђује колски приступ предметној
парцели, а то је кат. парцела бр. 1877/3 КО Шабац.

-Према наведеном планском документу спољне степенице нису дозвољене сем ако се ради о
степеницама које су предвиђене противпожарним елаборатом и служе за евакуацију.

-Потребно је у графичком прилогу уцртати и котирати планирана паркинг места. Саглсности
сувласника парцеле морају садржати и сагласност за паркинг места на парцели. Објаснити у
техничком опису на основу ког критеријума је планиран број паркинг места имајући у виду
делатност која се планира у објекту и нормативе за паркирање дате у планском документу.

-Дефинисати простор између пословног простора (1) и магацина (5) у приземљу.

-Прозори и врата на уличној фасади морају бити усклађени по типу и модуларној ширини.

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 и 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019), донео одлуку као у диспозитиву овог закључка.

Ако подносилац захтева у року 30 дана од дана објављивања овог закључка на интернет страници
надлежног органа, поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља
документацију поднету уз захтев који је одбачен, 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
административне таксе односно накнаде. Изузетно, ако надлежни орган у закључку којим је одбацио
захтев није навео све недостатке, односно разлоге за одбацивање тог захтева, а усаглашени захтев
одбаци из разлога који нису наведени у закључку у складу са којим је усаглашавање извршено,
подносилац захтева има право на поновно усаглашавање захтева, без поновног достављања већ
поднете документације и без поновног плаћања административне таксе и накнаде.

Усаглашени захтев се такође подноси електронским путем преко централног информационог
система Агенције за привредне регистре и то као захтев за издавање локацијских услова на основу
усаглашеног захтева.

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. грађ. инж. Лидија Лукић                                                 НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

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

Доставити:

-пуномоћнику,

-архиви.
 


