
 

Република Србија
ГРАД ШАБАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам
Одсек за спровођење обједињене процедуре
Број: ROP-SAB-9223-LOC-1/2022
Заводни број: 350-1-162/2022-11
Дана: 26.4.2022. године
Карађорђева ул.бр. 27
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 индустријског
објекта на кат.парц. бр. 303/6 К.О. Шабац, покренутом по захтеву који је Чавић Александар
дипл.грађ.инж. бр. лиценце 310 0467 15 ИКС поднео у име “Мастер новоградња” д.о.о.
Шабац, са седиштем у Шапцу, Ул.цара Душана бр. 36/В/3, МБ 21135780, доноси:

 

З А К Љ У Ч А К

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ROP-SAB-9223-LOC-1/2022 за издавање локацијских услова за
изградњу индустријског објекта на кат.парц. бр. 303/6 К.О. Шабац, који је Чавић Александар
дипл.грађ.инж. бр. лиценце 310 0467 15 ИКС поднео у име “Мастер новоградња” д.о.о.
Шабац, са седиштем у Шапцу, Ул.цара Душана бр. 36/В/3, дана 28.3.2022. године.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Чавић Александар дипл.грађ.инж. бр. лиценце 310 0467 15 ИКС у име “Мастер новоградња”
д.о.о. Шабац, са седиштем у Шапцу, Ул.цара Душана бр. 36/В/3, поднео је овом органу дана
28.3.2022.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:

-ситуациони план израђен од ГБ “Геоцентар Вујковић” од 16.3.2022.године;

-идејно решење израђено до “БИМ пројект”, главни пројектант је Чавић Александар
дипл.грађ.инж. бр. лиценце 310 0467 15 ИКС;



-докази о уплати таксе на захтев у износу од 330,00 динара и накнаде за ЦЕОП у износу од
2.000,00 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 је наведнео да захтев подноси пуномоћник Чавић Александар у име ПД “Мастер
новоградња” д.о.о. Шабац. Захтеву није приложено пуномоћје из којег се може закључити да
је пуномоћник овлашћен да поднесе захтев у име ПД “Мастер новоградња” д.о.о. Шабац;

-Уз захтев није достављена оверена сагласност уписаног власника кат.парц. бр. 303/3 К.О.
Шабац за изградњу предметног објекта на мањој удаљености од међе од оне прописане
важећим планским документом у чијем се обухвату налази парцела на којој је планирана
изградња. Кат.парц. бр. 303/6 КО Шабац налази се у обухвату Плана генералне регулације
,,Шабац”- Ревизија („Службени Лист града Шапца“, број 18/15, 23/15, 16/18, 5/19 ,17/19 и
13/21) и то у зони РѕС- радна зона СЕВЕР. Према наведеном планском документу, за
припадајућу зону, утврђена је минимална удаљеност од међа од 5m, а она може бити
коригована противпожарним условима и заштитним зонама специфичних технологија;

-Одговорни пројектант пројекта архитектуре који је део идејног решења за објекат чија је
површина већа од 300m² не може бити лице са личном лиценцом 310;

-У делу главне свеске који се односи на опште податке о објекту и локацији исправити
податке о БРГП у складу са чланом 2 став 1 тачка 12 Закона о планирању и изградњи.
Навести број паркинг места у главној свесци, а у техничком опису образложити тај број
имајући у виду нормативе дате у планском документу, а чије је поштовање обавезно. У том
нормативу наведено је да је за производне, магацинске и индустријске објекте потребно
обезбедити 1ПМ на 20 запослених. Изјаснити се о планираном броју запослених;

-У графичком прилогу ситуациони план приказати колски приступ (приступну
саобраћајницу) предметном објекту и паркинг местима. Паркинг места котитрати и
ускладити са важећим стандардима. Котирати удаљеност грађевинске линије од
регулационе.

-Није уплаћена локална административна такса у складу са важећим тарифником доступним
на званичном сајту Града Шапца.

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.

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).



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.

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. Лидија Лукић                                         дипл.простор.план. Јасмина Стевановић

дипл.прав. Јелена Ђокић

 


