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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. 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 Поповић Стевана из Шапца, Ул. Милоша Поцерца бр. 24, чији је
пуномоћник дипл. грађ. инж. Бировљевић Љубиша из Шапца, Ул. краља Милана бр. 58/1/5, за
издавање локацијских услова за доградњу стамбеног објекта на кат. парцели бр. 7268 КО Шабац,
доноси
 

 

З А К Љ У Ч А К
 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-3639-LOC-1/2022 за издавање локацијских услова за доградњу
стамбеног објекта на кат. парцели бр. 7268 КО Шабац, који је поднет овом органу 9.2.2022. године од
стране Поповић Стевана из Шапца, Ул. Милоша Поцерца бр. 24, преко пуномоћника дипл. грађ. инж.
Бировљевић Љубише из Шапца, Ул. краља Милана бр. 58/1/5.
 

О б р а з л о ж е њ е
 

Поповић Стеван из Шапца, Ул. Милоша Поцерца бр. 24, поднео је овом органу 9.2.2022. године
захтев за издавање локацијских услова за доградњу стамбеног објекта на кат. парцели бр. 7268 КО
Шабац. Захтев је поднет електронским путем кроз централни информациони систем Агенције за
привредне регистре преко пуномоћника дипл. грађ. инж. Бировљевић Љубише из Шапца, Ул. краља
Милана бр. 58/1/5, који поседује лиценце бр. 310 3355 03 и 410 E881 10 ИКС. Уз захтев је приложена
следећа документација: оверено пуномоћје, у pdf формату електронски потписано; идејно решење
које је урађено од стране Самосталног бироа за пројектовање “Wall”, Невена Јанковић пр Лозница,
главни пројектант је дипл. инж. арх. Стевановић Зоран, бр. лиценце 300 1162 03 ИКС, у pdf формату
електронски потписано и dwg формату; геодетски снимак који је урађен од стране Страхиње
Баћановића, предузетника Геодетска радња “Геопро 015”, Шабац, у pdf електронски потписано и у
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 1.000
динара.

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:

-Уз захтев је приложено пуномоћје дато од стране Поповић Стевана на којем је својеручни потпис
Поповић Стевана инсертован. Потребно је приложити пуномоћје дато од стране Поповић Стевана
оверено од стране органа који је по закону надлежан за оверу, а у складу са чл. 3. ст. 8. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл. гласник РС” бр. 68/2019)
којим је прописано да ако надлежни орган посумња у истинитост пуномоћја може тражити да се
достави пуномоћје оверено од стране органа који је по закону надлежан за оверу. Такође, радови
наведени у пуномоћју не одговарају достављеној техничкој документацији у којој је приказана
доградња стамбеног дела постојећег стамбено-пословног објекта.

-У захтеву је наведена адреса подносиоца захтева и локација објекта  - Поцерска улица, а према
приложеној документацији реч је о Улици Милоша Поцерца.

-Уз усаглашени захтев је потребно доставити ажуран катастарско-топографски план.

-У делу захтева који се односи на податке о објекту наведена је доградња стамбеног објекта
категорије А и класификационе ознаке 111011 која се према Правилнику о класификацији објеката
(,,Сл. гласник РС”.бр. 022/2015) односи на стамбене зграде са једним станом, издвојене куће за
становање или повремени боравак, као што су породичне куће, виле, викендице, летљиковци,
планинске колибе, ловачке куће, до 400m² и П+1+Пк(Пс). Увидом у достављено идејно решење
утврђено је да се планира надградња објекта који је у евиденцији катастра непокретности обележен
бројем 1, а који је у наведеној евиденцији уписан као стамбено-пословна зграда површине 126m²,
спратности П, а чији је правни статус – објекат преузет из земљишне књиге . Из тога произилази да
се ради о сложеном објекту који се састоји од делова различите класе (стамбени и пословни), а чија
се категорија одређује тако да му се додељује категорија више захтевног дела. Будући да је
планирана доградња стамбеног дела стамбено-пословног објекта, потребно је приликом подношења
усаглашеног захтева, у захтеву и у ИДР навести да је предметни објекат стамбено-пословни и
одредити му одговарајуће класификационе ознаке за пословни и стамбени део са исказаном
процентуалном заступљеношћу делова различите класе у укупној површини објекта. Објекат мора
имати категорију више захтевног дела у складу са Правилником о класификацији објеката (,,Сл.
гласник РС”, бр. 22/2015).

-Било какви радови на објету, па тако и радови надградње објекта, могу се одобрити само уколико је
објекат у евиденцији катастра непокретности уписан као легалан (са употребном дозволом, озакоњен
или преузет из земљишних књига). Уколико се легалност објекта доказује уписом у катастар
,,објекат преузет из земљишне књиге” потребно је да габарит и површина објекта који су предмет
доградње, у катастарско-топографском плану, у нумеричкој и графичкој документацији ИДР-а
постојећег стања, буду идентични упису у наведеној евиденцији. Из тога произилази да је потребно
дати податке о постојећем стању објекта у целини (и дела који није предмет захтева) и усагласити их
за податком катастра непокретности. Потребно је проверити димензије предметног стамбено-
пословног објекта у ажурном катастарско-топографском плану и усагласити их са податком из
евиденције катастра непокретности.

-У главној свесци, у делу који се односи на основне податке о објекту и локацији, навести податке
везане за постојећи објекат и за објекат који ће настати након надзиђивања. Навести правилан број
функционалних јединица. Потребно је нагласити да се тај број планираном интервенцијом не мења.

-У складу са ПГР ДОЊИ ШОР 3 у чијем се обухвату налази предметна катастарска парцела,
дозвољава се надзиђивање постојећих објеката према условима који важе за изградњу нових објеката.
Приликом изградње нових објеката није дозвољено постављање отвора на међи па је потребно
постојећи отвор који се налази на међи затворити или уградити стаклене призме.

-Дати податке о постојећем и будућем објекту у нумеричкој документацији ИДР-а.

-Указује се подносиоцу захтева да постоји обавеза плаћања локалне административне таксе за



издавање локацијских услова у износу од 5.600 динара, која је креирана у систему па је потребно
приложити доказ о тој уплати кроз систем. Тарифник је доступан на званичном сајту града Шапца на
а д р е с и 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
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.
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