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Ш А Б А Ц
 

На основу чл. 136. ст. 1. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС” бр. 18/16 и 95/2018 -
аутентично тумачење) и 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) Одсек
за спровођење обједињене процедуре одељења за урбанизам градске управе града Шапца решавајући
по усаглашеном захтеву Макевић Ђурић Мирјане из Шапца, Ул. Милоша Поцерца бр. 75, чији је
пуномоћник дипл. инж. арх. Ференц Золтан из Шапца, Ул. пилота Танасића бр. 69, за издавање
локацијских услова за реконструкцију, доградњу и надградњу стамбеног објекта бр. 1 на кат. парцели
бр. 6928 КО Шабац, у Шапцу, Ул. Милоша Поцерца бр. 75, доноси
 

Р Е Ш Е Њ Е
 

ОДБИЈА СЕ захтев бр. ROP-SAB-21816-LOCН-4/2022 за издавање локацијских услова за
реконструкцију, доградњу и надградњу стамбеног објекта бр. 1 на кат. парцели бр. 6928 КО Шабац, у
Шапцу, Ул. Милоша Поцерца бр. 75, који је поднет овом органу 27.1.2022. године, као усаглашени,
од стране Макевић Ђурић Мирјане из Шапца, Ул. Милоша Поцерца бр. 75, преко пуномоћника дипл.
инж. арх. Ференц Золтана из Шапца, Ул. пилота Танасића бр. 69, као неоснован.
 

О б р а з л о ж е њ е
 

Макевић Ђурић Мирјана из Шапца, Ул. Милоша Поцерца бр. 75, поднела је овом органу
27.1.2022. године као усаглашени, захтев за издавање локацијских услова за извођење радова из
диспозитива. Усаглашени је поднет електронским путем кроз централни информациони систем
Агенције за привредне регистре преко пуномоћника дипл. инж. арх. Ференц Золтана из Шапца, Ул.
пилота Танасића бр. 69, који поседује лиценце бр. 300 0825 03, 301 Ј197 10 и 400 1075 03 ИКС.
Усаглашени захтев је поднет након доношења закључка овог органа бр. ROP-SAB-21816-LOC-3/2021
(заводни бр. 350-1-800/2021-11) од 26.11.2021. године којим је одбачен захтев истог подносиоца од
23.11.2021. године. Уз захтев од 27.1.2021. године приложена је следећа документација: оверено
пуномоћје, у pdf формату електронски потписано; идејно решење које је урађено од стране Золтана
Ференца пр Инжењерска делатност “Szam-projekting”, Шабац, главни пројектант је дипл. инж. арх.
Ференц Золтан, бр. лиценце 300 0825 03 ИКС, у pdf формату електронски потписано и dwg формату;
оверена сагласност Макевић Дејана, у pdf формату електронски потписано; оверена сагласност
Макевић Новака, у pdf формату електронски потписано; оверена сагласност Макевић Бранка и
Макевић Живке, у pdf формату електронски потписано и катастарско-топографски план који је
урађен од стране Јована Живановића пр Геодетски студио “Геоплан ГПС”, Шабац, у pdf електронски
потписано и у dwg формату.



Чланом 8. ст. 6. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.
гласник РС“ бр. 68/2019) прописано је да ако подносилац захтева у року од 30 дана од дана његовог
објављивања 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.

Увидом у централни информациони систем Агенције за привредне регистре утврђено је да је
Макевић Ђурић Мирјана овом органу 27.1.2022. године, преко пуномоћника Ференц Золтана, поднела
усаглашени захтев за издавање локацијских услова за реконструкцију, доградњу и надградњу
стамбеног објекта бр. 1 на кат. парцели бр. 6928 КО Шабац (бр. предмета ROP-SAB-21816-LOCН-
4/2022). Пре тога, захтев Макевић Ђурић Мирјане од 23.11.2021. године за исте радове је одбачен
закључком овог органа бр. ROP-SAB-21816-LOC-3/2021 (заводни бр. 350-1-800/2021-11) од
26.11.2021. године. Наведени закључак од 26.11.2021. године је објављен на сајту града Шапца
29.11.2021. године (https://sabac.rs/objedinjena-procedura/obavestenje-odeljenja-za-urbanizam-3/).

Имајући у виду да је закључак овог органа бр. ROP-SAB-21816-LOC-3/2021 (заводни бр. 350-1-
800/2021-11) од 26.11.2021. године објављен на интернет страници града Шапца 29.11.2021. године, а
да је усаглашени захтев поднет 27.1.2022. године, односно по протеку прописаног рока из чл. 8. ст. 6.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“
бр. 68/2019), овај орган је утврдио да подносилац захтева нема право на подношење усаглашеног
захтева, па је донета одлука као у диспозитиву овог решења.

Указује се подносиоцу захтева на следеће недостатке утврђене од стране стручног лица овог органа
архитектонске струке:

-Ситуациони план није коректно приказан, јер не садржи уцртану грађевинску и регулациону линију,
нити су достављене графике затражене у претходном кораку- Ситуациони план са основом приземља
и итуациони план са основом кровних равни (све са уцртаним Г.Л. и Р.Л.).

-Графички део Пројекта архитектуре за радове доградње и реконструкције треба да садржи- постојеће
стање (без означавања делова за рушење и зидање), преклопно стање (са означавањем делова за
зидање и рушење) и будуће стање. Достављени графички део Пројекта архитектуре није адекватно
приказан.

Указује се подносиоцу захтева да је потребно да поднесе нови захтев  за издавање локацијских услова
са целокупном потребном документацијом и прописане таксе и накнаде, као да је реч о првом
захтеву, сем локалне административне таксе у износу од 5.600 динара која се може искористити, јер
нису издати локацијски услови, с тим што је потребно приложити је уз нови захтев. Ажурирани
тарифник можете наћи на адреси: https://sabac.rs/urbanizam-
upload/Ostalo/TARIFNIK%20konacna%20verzija%20-%20Izmena%201.7.2021..pdf.

Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре РС, у року од осам дана од дана пријема истог, преко овог органа, а кроз централни
информациони систем Агенције за привредне регистре, таксирана са 490 динара републичке
административне таксе на жиро рачун бр. 840-742221843-57 позив на број 97 92-099.
 

Обрађивачи

маст. инж. арх. Никола Косијер                                               НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

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