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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, 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), Одељење за урбанизам
Градске управе града Шапца – Одсек за обједињену процедуру, решавајући по захтеву Дикосавић Драгорада из Милине, поднетом преко
пуномоћника Маринковић Митра из Шапца, Сестара Јанковић бр. 9, за издавање локацијских услова за реконструкцију стамбено-пословног
објекта, пословни простор 1 (П), стан 2 (П) и стан 3 (По+П), постојећег на кат. парцели бр. 4496 КО Шабац у ул. Господар Јевремова бр. 41,
доноси

З А К Љ У Ч А К

Одбацује се захтев за издавање локацијских услова за реконструкцију стамбено-пословног објекта, пословни простор 1 (П), стан 2 (П) и стан 3
(По+П), постојећег на кат. парцели бр. 4496 КО Шабац у ул. Господар Јевремова бр. 41, поднет овом органу, дана 03.03.2022. године, од
стране Дикосавић Драгорада из Милине а преко пуномоћника Маринковић Митра из Шапца, Сестара Јанковић бр. 9.

О б р а з л о ж е њ е

Дикосавић Драгорад из Милине поднео је овом органу, дана 03.03.2022. године а преко пуномоћника Маринковић Митра из Шапца, Сестара
Јанковић бр. 9, захтев за издавање локацијских услова за реконструкцију стамбено-пословног објекта, пословни простор 1 (П), стан 2 (П) и
стан 3 (По+П), постојећег на кат. парцели бр. 4496 КО Шабац у ул. Господар Јевремова бр. 41,

Уз захтев, поднет преко Централног информационог система Агенције за привредне регистре, поднето је Идејно решење, које је урадио Биро
за пројектовање „АТЕЉЕ 12“ Шабац, главни пројектант дипл. инж. арх. Митар Маринковић, лиценца бр. 300 1969 03, пуномоћје, катастарско
топографски план и доказ о уплати републичке административне таксе и накнаде за ЦЕОП.

Разматрајући поднети захтев, са приложеном документацијом, утврђени су следећи недостаци:

Захтев је поднет за реконструкцију стамбено-пословног објекта са једним пословним простором и два стамбена простора. Увидом у РС РГЗ
геодетско-катастарски информациони систем и Геосрбију предметни објекат је издељен као три засебне целине, тј. три објекта – један
пословни и два стамбена. Потребно је усагласити поднету документацију са катастарским стањем и образложити тачно планиране радове, да
ли објекти остају и даље као засебне целине или се обједињавају у један објекат.

Потребно је приложити карактеристични подужни пресек кроз објекат.

Дефинисати тачну локацију подрума текстуално и графички, да буде јасно и прегледно.

Усагласити графичку документацију са текстуалном, с обзиром да се на уличној фасади планирају промене величине отвора.

Не могу се изводити радови на објектима и парцели који нису у вашем власништву и који нису предмет захтева, тако што се планира
подбетонирање постојећих темеља суседних објеката до новопланираног нивоа постојећег подрума предметног објекта, на ком се планира
спуштање нивоа са коте -2,16 м на коту -2,55м, чиме би се угрозила статичка стабилност и суседних објеката. Ове наведене радове није могуће
планирати, јер би угрозили статичку стабилност суседних објеката и повећали волумен објекта, чиме се ови радови не могли сврстати у
реконструкцију, како је наведено у поднетом захтеву.

Приложити сагласности свих власника суседних парцела са којима се пр

Водити рачуна да се предмети, везани за исти објекат, повежу и у систему за електронско подношење захтева.

У графичком прилогу уличне фасаде, приказати само фасаду предметног објекта и на њој описе материјала и потребне дубинске коте као и на
осталим фасадама објекта.

Обзиром на наведене недостатке, није могуће издати локацијске услове за изградњу планираног објекта, док се исти, не отклоне.

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, захтев за издавање локацијских
услова одбацује се закључком.

Према чл. 8. ст. 2. истог Правилника, надлежни орган ће 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 члана 8ђ Закона.

Ако подносилац захтева, у року од 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници овог органа, поднесе нов усаглашен 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 администартивне таксе односно накнаде (чл. 8. ст. 7. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем).

Како је у поступку утврђено да, у конкретном случају, нису испуњени сви формални услови за даље поступање по захтеву, овај орган је, уз
навођење свих недостатака а на основу својих овлашћења из чл. 8. ст. 1. наведеног Правилника, одлучио као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог закључка, подносилац захтева може изјавити приговор градском већу а преко овог органа, у року
од 3 дана од дана достављања истог, кроз централни информациони систем Агенције за привредне регистре.

О б р а ђ и в а ч и                                                                                                                     НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

дипл. инж. арх. Надежда Блануша                                                                 дипл. простор. план. Јасмина Стевановић

дипл. правник Љубинка Радановић


