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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 реконструкцију пословног
и два стамбена објекта на кат.парц. бр. 4496 К.О. Шабац у Шапцу, Господар Јевремова ул.
бр. 41, покренутом по усаглашеном захтеву Дикосавић Драгорада из Милине бб, поднетом
преко пуномоћника Маринковић Митра дипл.инж.арх. бр. лиценце 300 1969 03 ИКС,
доноси:

 

З А К Љ У Ч А К

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ усаглашени захтев ROP-SAB-6002-LOCH-2/2022 за издавање локацијских
услова за реконструкцију пословног и два стамбена објекта на кат.парц. бр. 4496 К.О. Шабац
у Шапцу, Господар Јевремова ул. бр. 41, поднет од Дикосавић Драгорада из Милине бб, дана
18.3.2022. године.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Дикосавић Драгорад из Милине бб, преко пуномоћника Маринковић Митра дипл.инж.арх.
бр. лиценце 300 1969 03 ИКС, поднео је овом органу дана 18.3.2022.године, усаглашени
захтев за издавање локацијских услова за извођење радова ближе описаних у диспозитиву.
Претходни захтев одбачен је дана 9.3.2022.године. Уз захтеве поднете 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-II:3613-2019 дана 24.4.2019.године;

-идејно решење израђено од Бироа за пројектовање “Атеље 12” предузетника Вујић
Предрага, главни пројектант је Маринковић Митар дипл.инж.арх. бр. лиценце 300 1969 03
ИКС;



-катастарско-топографски план израђен од Приватне канцеларије за геодетске послове
“Приватни геометар” предузетника Узановић Љубише;

-сагласност Васиљевић Бранка оверена под бројем УОП-I: 9344-2019 дана
28.11.2019.године;

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

Чланом 12. ст. 1. Правилника о поступку споровођења обједињене процедуре електронским
путем („Службени гласник РС“ бр. 68/19) прописано је да ако ималац јавних овлашћења
достави надлеженом органу обавештење да не може да изда услове за пројектовање и
прикључење због недостатака у садржини идјеног решења достављеног уз захтев за
издавање локацијских услова, надлежни орга без одлагања одбацује захтев за издавање
локацијскихх услова у складу са чланом 8.став 2. овог правилника.

Чланом 8. ст. 2. наведеног Правилника 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.

Поступајући по поднетом захтеву овај орган је најпре утврдио да су испуњени формални
услови из чл. 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Службени гласник РС“ бр. 68/19). Након тога, овај орган се обратио Републичком
геодетском заводу ради прибављања копије плана и имаоцима јавних овлашћења ради
прибављања услова за пројектовање и прикључење. Достављени су следећи услови и
сагласности: услови за пројектовање и прикључење ЕД Шабац бр. 2460800-1157-126-
УПП-22 од 12.4.2022.године, технички услови за пројектовање и прикључење бр. 1419/
СР-88/22 ЈКП “Водовод-Шабац” oд 5.4.2022.године.

Предметни објекти се налазе у оквиру просторно културно – историјске целине “Улица
Господар Јевремова” у Шапцу, која је утврђена за непокретно културно добро (”Сл. Гласник
РС” бр. 58/06), те је од стране Одељења за урбанизам послат захтев Заводу за заштиту
споменика културе Ваљево за давање услова за предузимање мера техничке заштите и
других радова на предметном објекту. Потребно је пројектну документацију и радове на
предметним објектима урадити према датим условима и осталим смерницама из услова
датих од стране Завода за заштиту споменика куклтуре Ваљево, који су саставни део
документације предметног захтева у поступку обједињене процедуре. У условима се су
наведене следеће примедбе на пројекту документацију:

-Не дозвољава се рушење кровне и таванске конструкције;

-Не дозвољава се израда армиранобетонске плоче изнад приземља и израда 21-ог
армиранобетонског стуба укупно у сва три објекта;

-Не дозвољава се рушење дела фасадног зида и отварање новог портала - излога- улаза у
пословни простор број 1. према улици Господар Јевремова;

-Не дозвољава се постављање такозване „прскане“, „гребане“ или термо фасаде и слично;

-Не дозвољава се промена постојећих димензија отвора на фасади нити отварање нових
прозорских отвора;



-Не дозвољава се постављање нових прозора и врата на фасадама од пвц или
алуминијумских профила.

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

дипл. прав. Јелена Ђокић

 

 


