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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 Павловић Радислава и Павловић Снежане, обоје из Мајура, Босанска
улица бр. 28, поднетом преко пуномоћника дипл. грађ. инж. Савић Милосаве из Шапца, Ул. Срдан
Илије бр. 2а, за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта на кат. парцелама бр.
1897 КО Мајур и 1140 КО Шабац, доноси
 

 

З А К Љ У Ч А К
 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-4750-LOC-1/2022 за издавање локацијских услова з а изградњу
стамбеног објекта на кат. парцелама бр. 1897 КО Мајур и 1140 КО Шабац, који је поднет овом органу
21.2.2022. године од стране Павловић Радислава и Павловић Снежане, обоје из Мајура, Босанска
улица бр. 28, преко пуномоћника дипл. грађ. инж. Савић Милосаве из Шапца, Ул. Срдан Илије бр. 2а.
 

О б р а з л о ж е њ е
 

Павловић Радислав и Павловић Снежана, обоје из Мајура, Босанска улица бр. 28, поднели су
овом органу 21.2.2022. године захтев за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта
на кат. парцелама бр. 1897 КО Мајур и 1140 КО Шабац. Захтев је поднет електронским путем, кроз
централни информациони систем Агенције за привредне регистре, преко пуномоћника дипл. грађ.
инж. Савић Милосаве из Шапца, Ул. Срдан Илије бр. 2а, која поседује лиценце бр. 310 0620 03, 381
0601 13 и 410 1376 03 ИКС. Уз захтев је приложен а следећа документација: оверено пуномоћје, у pdf
формату електронски потписано; идејно решење које је урађено од стране Радња за пројектовање и
извођење “Ласер”, Шабац, Драган Савић предузетник, Шабац, главни пројектант је дипл. грађ. инж.
Милосава Савић, са лиценцом бр. 310 0620 03 ИКС, у pdf формату електронски потписано и dwg
формату; геодетски снимак који је урађен од стране “ГПС Геолегал”, ДОО Шабац, у pdf електронски
потписано и у dwg формату; сагласност Гурдељевић Мила, власника кат. парцеле бр. 1898 КО Мајур,
у pdf формату електронски потписано; сагласност Средње пољопривредне школе са домом ученика
Шабац бр. 02-155 од 6.2.2018. године, у pdf формату електронски потписано; допис Републичке
дирекције за имовину РС бр. 464-2408/2022-6 од 23.12.2020. године, у pdf формату електронски



потписано и докази о извршеним уплатама у pdf формату електронски потписани и то: републичка
административна такса на захтев у износу од 330 динара, накнада за ЦЕОП у износу од 1.000 динара
и локалне административне таксе у износу од 3.900 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:

-У захтеву и пројектној документацији навести кат. парцелу бр. 1897 КО Мајур као једину парцелу
на којој се планира изградња стамбеног објекта, а кат. парцелу бр. 1140 КО Шабац навести само као
приступну, са описом дела парцеле и површине која се користи за приступ.

-У главној свесци и пројекту архитектуре све потребне параметре: индекс заузетости, индекс
изграђености и проценат зелених површина (без објеката, стаза, паркинг места и др.), рачунати у
односу на површину парцеле на којој се гради, без дела парцеле предвиђеног за изузимање у циљу
формирања окретнице (из планског документа у чијем обухвату се предметна парцела налази –
важећи ПГР Мајур) и без површине дела парцеле којом се приступа у дубину предметне парцеле на
којој се гради нови стамбени објекат.

-На ситуационом плану: 1) искотирати прописно и прегледно удаљености свих карактеристичних
тачака предметног објекта од бочних међних линија парцеле на којој се гради (управно на међну
линију); 2) нанети регулациону и задату грађевинску линију из планског документа и искотирати
међусобну удаљености истих и удаљеност предметног објекта од њих.

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. инж. арх. Надежда Блануша                                           НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА



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

Доставити:

-пуномоћнику,
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