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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 инвеститора „САВРО2 д.о.о. Шабац, Северна 4 бр. 26,
поднетом преко пуномоћника Лукић Срђана из Шапца ул. Јарачких жртава бр. 10, за издавање локацијских услова за изградњу
пољопривредног објекта-винарија, на кат. парцели бр. 1191/1 КО Румска, доноси

З А К Љ У Ч А К

Одбацује се захтев за издавање локацијских услова за изградњу пољопривредног објекта-винарија, на кат. парцели бр. 1191/1 КО Румска,
поднет овом органу дана, 04.03.2022. године, од стране инвеститора „САВРО“ д.о.о. Шабац, ул. Северна 4 бр. 26 а преко пуномоћника Лукић
Срђана из Шапца ул. Јарачких жртава бр. 10.

О б р а з л о ж е њ е

„САВРО“ д.о.о. Шабац ул. Северма 4 бр. 26 поднео је овом органу, дана 04.03.2022. године а преко пуномоћника  Лукић Срђана из Шапца ул.
Јарачких жртава бр. 10, захтев за издавање локацијских услова за изградњу пољопривредног објкта-винарија, на кат. парцели бр. 1191/1 КО
Румска.

Уз захтев, поднет преко Централног информационог система Агенције за привредне регистре, поднето је Идејно решење, које је урадио
Самостални пројектни биро „Aalto-architecture&design“ Шабац, главни пројектант дипл. инж. арх. Срђан Лукић, пуномоћје, катастарско
топографски план.

Поступајући по поднетом захтеву, утврђени су следећи недостаци:

Постоји неусаглашеност поднетог захтева и достављеног идејног решења у погледу података о објекту. У захтеву је наведено да се ради о
пољопривредном објекту-винарији коме је додељена категорија Б и класификациона ознака 127122-100%. Наведена класификациона ознака
се према Правилнику о класификацији објеката (,,Сл. гласник РС”.бр. 022/2015) односи на зграде за узгој, производњу и смештај
пољопривредних производа; зграде за чување и узгој пољопривредних производа нпр. складишта за пољопривредне производе, амбари,
кошеви, трапови, стакленици, винарије, вински подруми и др. У објекту приказаном у достављеном идејном решењу планирани су и
простори који не одговарају додељеној класи, односно пољопривредном објекту. Тако су у приземљу планиране просторије које припадају
стамбеном објекту и канцеларија која је део пословног простора, а на спрату апартмани за које није јасно да ли су у функцији пријема гостију
односно да ли се ради о пословној намени (угоститељство). Објекат приказан у ИДР је сложени објекат па му треба доделити категорију,
класификационе ознаке и процентуално учешће делова различите класе у укупној површини објекта, у складу са чланом 6 Правилника о
класификацији објеката.

Уз захтев није достављена оверена сагласност уписаног власника КП 1193 КО Румска преко које се остварује приступ са предметне парцеле
на јавну саобраћајницу.

Приказани објекат има спратност По+ П+ 1 јер се приказана етажа чији је надзидак 2,2m не може сматрати поткровљем.

У главној свесци, у делу који се односи на опште податке о објекту и локацији, потребно је навести назив планског документа у чијем се
обухвату налази предметна парцела. КП 1191/1 КО Румска налази се у обухвату Просторног плана града Шапца (“Сл. лист града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева”, број 7/2012 и 23/18) и то у зони ТЦ16-Пољопривредно земљиште, затечена и сезонска
домаћинства. У важећем планском документу за зону у којој се налази предметна парцела наводи се да је дозвољена изградња објеката у
функцији примарне пољопривредне производње. Будући да је у ИДР приказан објекат чија намена, упркос наведеној категорији и
класификационом броју, није искључиво винарија и вински подрум, постоји неусаглашеност са условима планског документа. У том случају,
када се ради о захтеву који је неусаглашен са условима плана, локацијски услови се могу издати уколико се прибави позитивно мишљење
Министарства пољопривреде и надлежног органа за заштиту животне средине. То значи да је потребно да се отклоне наведени недостаци у
идејном решењу па да се инвеститор обрати Министарству пољопривреде и надлежном органу за заштиту животне средине. По добијању
њиховог позитивног мишљења у ком ће јасно бити назначено на које ИДР се односи, инвеститор се може обратити усаглашеним захтевом за
издавање локацијских услова.

У текстуалној документацији идејног решења, јасно објаснити све делове објекта и функционалне целине. Навести да ли су делови објекта
намењени становању и угоститељству и то усагласити са категоријом и класификационим ознакама. Приликом подношења усаглашеног
захева, водити рачуна о плаћеним таксама и накнадама.

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. грађ. Лидија Лукић                                                                          дипл. простор. план. Јасмина Стевановић

дипл. правник Љубинка Радановић


