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Ш А Б А Ц
 

На основу чл. 53a ст. 5. Закона о планирању и изградњи 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. 12. ст. 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 Ивана из Шапца,
Ул. Кнеза Лазара бр. 8/33, чији су пуномоћници Светлана Петровић, адв. из Шапца и Биро за
пројектовање „Куће Петровић“, Шабац, предузетника Верољуба Петровића, за издавање локацијских
услова за изградњу стамбеног објекта на кат. парцели бр. 2613/2 КО П. Причиновић, у П.
Причиновићу, Ул. Нинка Перића, доноси
 

 

З А К Љ У Ч А К
 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-6974-LOC-1/2022 за издавање локацијских услова за изградњу
стамбеног објекта на кат. парцели бр. 2613/2 КО П. Причиновић, у П. Причиновићу, Ул. Нинка
Перића, који је поднет овом органу 9.3.2022. године од стране Павловић Ивана из Шапца, Ул. Кнеза
Лазара бр. 8/33, преко пуномоћника Бироа за пројектовање „Куће Петровић“, Шабац, предузетника
Верољуба Петровића.
 

О б р а з л о ж е њ е
 

Павловић Иван из Шапца, Ул. Кнеза Лазара бр. 8/33, поднео је овом органу 9.3.2022. године
електронским путем захтев за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта на кат.
парцели бр. 2613/2 КО П. Причиновић, у П. Причиновићу, Ул. Нинка Перића. Захтев је поднет преко
дипл. грађ. инж. Верољуба Петровића, овлашћеног лица пуномоћника Бироа за пројектовање „Куће
Петровић“, Шабац, који поседује лиценце 310 А715 04, 381 0814 13 и 410 7923 04 ИКС. Уз захтев је
приложена следећа документација: пуномоћје за заступање подносиоца захтева у овом управном
поступку од стране Светлане Петровић, адв. из Шапца, у pd f формату елеткронски потписано;
пуномоћје за заступање подносиоца захтева у овом управном поступку пренето са адв. Светлане
Петровић на Биро за пројектовање „Куће Петровић“, Верољуб Петровић, предузетник Шабац, у pdf
формату електронски потписано; идејно решење које је урађено од стране Бироа за пројектовање
„Куће Петровић“, Шабац, предузетника Верољуба Петровића, главни пројектант је дипл. грађ. инж.
Верољуб Петровић, бр. лиценце 310 А715 04 ИКС, у pdf формату електронски потписано и dwg



формату; катастарско-топографски план који је урађен од стране Дарка Цвејића пр Пројектни биро
"Террапројект" Шабац, у pdf формату електронски потписано и dwg формату 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 локална административна такса у
износу од 3.900 динара.

Чланом 12. ст. 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Сл. гласник РС“ бр. 68/2019) прописано је да ако ималац јавних овлашћења достави надлежном
органу обавештење да не може да изда услове за пројектовање и прикључење због недостатака у
садржини идејног решења достављеног уз захтев за издавање локацијских услова, надлежни орган
без одлагања одбацује захтев за издавање локацијских услова у складу са чл. 8. ст. 2. овог
правилника.

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 („Сл. гласник
РС“ бр. 68/2019), па је након тога од РГЗ – СКН Шабац прибавио копију катастарског плана и
уверење о евиденцији подземних инсталација. Након тога, овај орган се 22.3.2022. године , у складу
са чл. 11. наведеног правилника, обратио имаоцима јавних овлашћења ради прибављања услова за
пројектовање и прикључење. Своје одговоре овом органу су доставили: “Електродистрибуцији
Србије” д.о.о. Београд огранак Електродистрибуција Шабац (бр. 2460800-1157-116-УПП-22 од
6.4.2022. године), ЈКП “Водовод-Шабац”, Шабац (технички услови за пројектовање и прикључење бр.
1318/СР-81/22 од 29.3.2022. године) и ЈП “Инфраструктура Шабац”, Шабац (допис бр. 909-01 од
31.3.2022. године). Међутим, по захтеву упућеном Министарству одбране РС Сектору за материјалне
ресурсе Управи за инфраструктуру примљен је одговор бр. 6421-4 од 1.4.2022. године у којем је
наведено да се не може дати сагласност за изградњу предметног објекта јер се наведена локација
налази у обухвату зоне ограничене градње перспективног војног комплекса.

Имајући у виду напред наведено, овај орган је у оквиру својих овлашћења из чл. 8ђ Закона о
планирању и изградњи и чл. 12. ст. 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 68/2019), донео одлуку као у диспозитиву овог закључка.

Против овог закључка може се изјавити приговор градском већу града Шапца у року од 3 дана од
дана достављања, преко овог органа, а кроз централни информациони систем Агенције за привредне
регистре.
 

Обрађивачи

маст. инж. арх. Никола Косијер                                                НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

дипл. прав. Јелена Ђокић                            дипл. простор. план. Јасмина Стевановић
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-пуномоћнику,
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