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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 „ЗИД-АРТ 015“, ДОО са седиштем у Шапцу,
Ул. Проте Смиљанића бр. 58, матични број 21102997, чији је пуномоћник дипл. инж. арх. Даничић
Миодраг из Шапца, Ул. Николе Цоловића бр. 89, за измену локацијских услова бр. ROP-SAB-19645-
LOCH-2/2019 (заводни бр. 350-1-329/2019-11) од 20.8.2019. године за потребе измене решења о
грађевинској дозволи бр. ROP-SAB-19645-CPI-3/2019 (заводни бр. 351-265/2019-11) од 30.10.2019.
године, доноси
 

 

З А К Љ У Ч А К
 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-19645-LOCА-11/2021 за измену локацијских услова бр. ROP-
SAB-19645-LOCH-2/2019 (заводни бр. 350-1-329/2019-11) од 20.8.2019. године за потребе измене
решења о грађевинској дозволи бр. ROP-SAB-19645-CPI-3/2019 (заводни бр. 351-265/2019-11) од
30.10.2019. године, који је поднет овом органу 26.12.2021. године од стране инвеститора „ЗИД-АРТ
015“, ДОО Шабац, преко пуномоћника дипл. инж. арх. Даничић Миодрага из Шапца, Ул. Николе
Цоловића бр. 89.
 

О б р а з л о ж е њ е
 

„ЗИД-АРТ 015“, ДОО са седиштем у Шапцу, Ул. Проте Смиљанића бр. 58, поднео је овом органу
26.12.2021. године захтев за измену локацијских услова бр. ROP-SAB-19645-LOCH-2/2019 (заводни
бр. 350-1-329/2019-11) од 20.8.2019. године за потребе измене решења о грађевинској дозволи бр.
ROP-SAB-19645-CPI-3/2019 (заводни бр. 351-265/2019-11) од 30.10.2019. године. Захтев је поднет
електронским путем кроз централни информациони систем Агенције за привредне регистре преко
пуномоћника дипл. инж. арх. Даничић Миодрага из Шапца, Ул. Николе Цоловића бр. 89, који
поседује лиценце бр. 300 1731 03 и 400 7517 04 ИКС. Наведени локацијски услови и решење о
грађевинској дозволи су издати инвеститору “ЗИД-АРТ 015”, ДОО Шабац за изградњу стамбено-
пословног објекта, са 26 стамбених и 3 пословне једнице, категорије “В”, класификационог броја



112222 (92%) и 122011(8%), енергетског разреда “Ц”, спратности По+П+5+Пс, висине слемена 22,25m,
нето површине 2187,34m², бруто површине 2582,90m², на кат. парцели бр. 1954 КО Шабац, у Шапцу,
ул. Краља Милана. Уз захтев је приложена следећа документација: пуномоћје, у pdf формату
електронски потписано; идејно решење које је урађено од стране Архитектонског бироа “Архитект”,
Шабац, предузетника Предрага Даничића, главни пројектант је дипл. инж. арх. Миодраг Даничић, бр.
лиценце 300 1731 03 ИКС, у pdf формату електронски потписано и dwg формату; катастарско-
топографски план који је урађен од стране Немање Маринковића, предузетника “Geo
Engineering&Consulting”, Ниш, 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 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. 2. истог правилника 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.

Овај орган је поступајући по поднетом захтеву прибавио копију плана, копију катастарског плана
водова, услове за пројектовање и прикључење од Електродистрибуције Шабац, ЈКП “Водовод -
Шабац”, Шабац и ЈКП “Топлана – Шабац”, Шабац.

Међутим, накнадно је утврђено следеће:

-Увидом у достављено идејно решење за измену локацијских услова установљено је да се планирана
измена у односу на издате локацијске услове бр. ROP-SAB-19645-LOCH-2/2019 (350-1-329/19-11) од
20.08.2019. године и издату грађевинску дозволу бр. ROP-SAB-19645-CPI-3/2019 (351-265/19-11) од
30.10.2019. године односи на промену броја функционалних јединица - станова и пословних
простора. Плански основ за издавање наведених локацијских услова и грађевинске дозволе је ПДР
ДЕО БЛОКА 113 у ул. Краља Милана у Шапцу у ком је наведено следеће: ,,Максималан број
стамбених јединица је условљен могућношћу обезбеђења паркинг места (1 стан = 1 паркинг место, уз
могућност обезбеђења 20% од тог броја на површини јавне намене) и обезбеђењем 15% зелених
површина на парцели.“ У главној свесци наведено је да је планирано 29 станова и 2 локала, а 23
паркинг места. У главној свесци и у текстуалној документацији идејног решења није образложено
како је решен проблем недостајућих паркинг места с обзиром да је број потребних паркинг места
према броју станова и локала 31, а да постоји могућност обезбеђења 20% од тог броја на површини
јавне намене у складу са Одлуком о висини накнаде за недостајућа паркинг места за објекте
вишепородичног становања што је максимално 6 ПМ. Према достављеном идејном решењу није
обезбеђен довољан број паркинг места за планирани број функционалних јединица па није могуће
одобрити планирано повећање броја станова.

-У текстуалној документацији идејног решења потребно је јасно и детаљно навести све измене које
се планирају у односу на издате локацијске услове и грађевинску дозволу.

-У објектима вишепородичног становања потребно је обезбедити приступ свим становима из
заједничког улазног простора у зграду у ком се мора предвидети ветробран и није могуће одобрити
директан улазак у стан са јавне површине.

-Указује се подносиоцу захтева да је у наведеном планском документу наведено и следеће: ,,Уколико
инвеститор у току изградње измени фасаде објеката које су дефинисани овим планом, дужан је да не
измене прибави позитивно мишљење Комисије за планове града Шапца.“

-Није уплаћена локална административна такса. 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

Имајући у виду напред наведено овај орган је на основу својих овлашћења из чл. 8ђ Закона о
планирању и изградњи и чл. 8. ст. 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре

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


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. инж. арх. Милан Томашевић
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дипл. прав. Јелена Ђокић                            дипл. простор. план. Јасмина Стевановић
 

Доставити:

-пуномоћнику,

-архиви.
 


