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Ш А Б А Ц
 

 

На основу чл. 53a ст. 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09,81/09-
исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС,
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 9/20 и 52/21) и чл. 12. ст. 2. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ бр. 68/19), Одсек за спровођење
обједињене процедуре одељења за урбанизам градске управе града Шапца у поступку издавања
локацијских услова за изградњу лимарске радионице на кат.парц. бр. 2252 К.О. Варна у Варни,
покренутом по захтеву Ширгић Бојана из Варне ул. Церска бр. 84, поднетом преко пуномоћника
Радовић Небојше дипл.грађ.инж. бр. лиценце 314 Д429 06 ИКС, доноси:
 

З А К Љ У Ч А К
 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ROP-SAB-33307-LOC-2/2022 за издавање локацијских услова за изградњу
лимарске радионице на кат.парц. бр. 2252 К.О. Варна у Варни, поднет од Ширгић Бојана из Варне ул.
Церска бр. 84, дана 24.2.2022. године.
 

О б р а з л о ж е њ е
 

Ширгић Бојан из Варне ул. Церска бр. 84, преко пуномоћника Радовић Небојше дипл.грађ.инж. бр.
лиценце 314 Д429 06 ИКС, поднео је овом органу дана 24.2.2022.године захтев за издавање
локацијских услова за извођење радова ближе описаних у диспозитиву. Уз захтев поднет преко
централног информационог система Агенције за привредне регистре, приложени су техничка
документација у dwg формату и следећи прилози у pdf формату потписани електронским потписима:

-пуномоћје оверено под бројем УОП-I: 2871-2021 дана 26.4.2021.године;

-пуномоћје оверено под бројем УОП-I: 2872-2021 дана 26.4.2021.године;

-идејно решење израђено од Бироа за пројектовање “Трасер”, главни пројектант је Игрутиновић
Драгослав дипл.грађ.инж. бр. лиценце 310 6371 03 ИКС;

-ситуациони план кат.парц. бр. 2252 К.О. Варна израђен од ГБ “Геоцентар Вујковић”;

-докази о уплати таксе на захтев у износу од 330,00 динара, накнаде за ЦЕОП у износу од 1.000,00
динара и локалне административне таксе у износу од 5.600,00 динара.

Чланом 8. ст. 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Службени гласник РС“ бр. 68/19) прописано је да ако нису испуњени формални услови за даље



поступање по захтеву прописани чл. 7. овог правилника, односно ако се за предметну изградњу или
извођење радова не прибављају локацијски услови, надлежни орган захтев за издавање локацијских
услова одбацује закључком уз навођење свих недостатака, односно разлога за одбацивање
(таксативно наводи сваки од недостајућих података у захтеву, односно сваки од недостајућих
прилога, као и недостатке прилога који су поднети уз захтев).

Увидом у поднети захтев и прилоге утврђено је следеће:

-У захтеву и ИДР који је достављено уз захтев наглашено је да се ради о изградњи објекта лимарске
радионице. Потребно је изјаснити се да ли се ради о лимарској радионици у којој се израђују олуци
или о ауто-лимарској радионици како би било јасно којим се имаоцима јавног овлашћења треба
обратити за услове у оквиру процедуре издавања локацијских услова;

-У главној свесци у делу који се односи на опште податке о објекту и локацији потребно је правилно
навести број катастарске парцеле преко које прелазе прикључци на инфраструктуру и прикључак на
јавну саобраћајницу. То је КП 3286 КО Варна;

-У главној свесци наведено је да планирани објекат има две функционалне јединице. То није
усаглашено са графичком документацијом достављеног идејног решења у којем се не могу уочити
две независне функционалне целине;

-У планираном пословном објекту потребно је предвидети санитарни чвор;

-КП 2252 КО Варна налази се у обухвату Просторног плана града Шапца („Службени Лист града
Шапца“, број 7/12 и 23/18) и то у зони ТЦ2-зона становања на индивидуалним пољопривредним
економијама. У овом планском документу наведено је да је најмање дозвољено растојање основног
габарита објекта и линије суседне грађевинске парцеле за слободно стојеће објекте на делу бочног
дворишта северне орјентације 1m, а на делу дворишта јужне орјентације 3m. Тиме се обезбеђује и
потребна удаљеност објекта од објеката на суседним парцелама. Поред тога минимална ширина
приступа унутрашњости парцеле је 3m. Потребно је положај објекта на парцели усагласити са
наведеним одредницама планског документа. При томе, у графичком прилогу ситуациони план јасно
котирати габарит објекта, удаљеност основног габарита објекта од међа, дефинисати удаљеност
грађевинске од регулационе линије, а све у складу са чланом 40. Правилника о садржини, начину и
поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката
(,,Сл. гласник РС”.бр. 73/2019).

Имајући у виду наведено, на основу чл. 8 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Службени гласник РС“ бр. 68/19), одлучено је као у диспозитиву закључка.

Ако подносилац захтева у року од 30 дана од дана објављивања 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. Усаглашени захтев се такође подноси електронским путем преко централног
информационог система Агенције за привредне регистре и то као захтев за издавање/измену
локацијских услова на основу усаглашеног захтева.

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 (чл. 8. ст. 7. Правилника о поступку спровођења поступка
обједињене процедуре електронским путем).

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог закључка може се изјавити приговор градском већу града
Шапца у року од 3 дана од дана достављања истог, електронским путем кроз централни
информациони систем Агенције за привредне регистре.
 

Обрадиле                                                               НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

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

дипл.прав. Биљана Вудраг
 



 

 


