
 

Република Србија
ГРАД ШАБАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам
Одсек за спровођење обједињене процедуре
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Заводни број: 350-1-217/2022-11
Дана: 24.5.2022. године
Карађорђева улица бр. 27
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, 37/2019 - др. закон, 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), Одсек за спровођење обједињене
процедуре одељења за урбанизам градске управе града Шапца решавајући по захтеву
Јовановић Споменке из Шапца, Ул. кнеза Милоша бр. 1/7/30, чији је пуномоћник дипл. инж.
арх. Живановић Владимир из Шапца, Ул. Милоша Обилића бр. 9, за издавање локацијских
услова за реконструкцију, доградњу и промену намене стамбеног објекта у пословни објекат
на кат. парцели бр. 1861 КО Шабац, у Шапцу, Мачванска улица бр. 14, доноси

 

З А К Љ У Ч А К

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-39262-LOC-2/2022 за издавање локацијских услова за
реконструкцију, доградњу и промену намене стамбеног објекта у пословни објекат на кат.
парцели бр. 1861 КО Шабац, у Шапцу, Мачванска улица бр. 14, који је поднет овом органу
21.4.2022. године од стране Јовановић Споменке из Шапца, Ул. кнеза Милоша бр. 1/7/30,
преко пуномоћника дипл. инж. арх. Живановић Владимира из Шапца, Ул. Милоша Обилића
бр. 9.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Јовановић Споменка из Шапца, Ул. кнеза Милоша бр. 1/7/30, поднела је овом органу
21.4.2022. године захтев за издавање локацијских услова за извођење радова из диспозитива
овог закључка. Захтев је поднет електронским путем, кроз централни информациони систем
Агенције за привредне регистре, преко пуномоћника дипл. инж. арх. Живановић Владимира
из Шапца, Ул. Милоша Обилића бр. 9, који поседује лиценце бр. 300 6270 03 и 400 5572 04
ИКС. Уз захтев је приложена следећа документација: оверено пуномоћје, у pdf формату



електронски потписано; идејно решење које је урађено од стране Јоване Вранеш пр Биро за
пројектовање и извођење “Architect plus”, Шабац, главни пројектант је дипл. инж. арх.
Владимир Живановић, бр. лиценце 300 6270 03 ИКС, у pdf формату електронски потписано
и dwg формату; оверене сагласности Бајић Славице, Мулутиновић Сање, Петровић Невенке,
Ранковић Славице и Ранковић Зорана, у pdf формату електронски потписано; геодетски
снимак који је урађен од стране “ГПС Геолегал”, ДОО 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 и
накнада за ЦЕОП у износу од 2.000 динара.

Чланом 8. ст. 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019) прописано је, између осталог, да ако нису испуњени
формални услови за даље поступање по захтеву прописани чл. 7. тог правилника надлежни
орган захтев за издавање локацијских услова одбацује закључком уз навођење свих
недостатака односно разлога за одбацивање.

Чланом 8. ст. 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019) 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.

Увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је следеће:

-Захтев је поднет за издавање локацијских услова за потребе измене грађевинске дозволе бр.
351-86/2011-11 од 11.04.2011. године. При томе, у захтеву, али ни у ИДР-у који је достављн
уз захтев није дато образложење каква се измена планира у односу на издату дозволу.
Указује се инвеститору да планирана измена мора бити усаглашена са важећим планским
документом. Предметна катастарска парцела 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 ПЦII- Шири центар, блок 108, у зони С2 – вишепородично
становање средњих густина.

-Захтев је поднет за реконструкцију, доградњу и промену намене објекта обележеног бројем
1 у евиденцији катастра непокретности, а који се налази на кат. парцели бр. 1861 КО Шабац.
Наведени објекат је уписан као објекат преузет из земљишне књиге. Овако уписан објекат
може се сматрати легалним само уколико су габарит објекта и спратност уписани у
наведеној евиденцији идентични подацима датим у главној свесци, нумеричкој и графичкој
документацији достављеног идејног решења и то у делу који се односи на постојеће стање.
У достављеном идејном решењу постоје одступања у односу на податке уписане у
евиденцији катастра непокретности.

-Уз захтев није достављен ажуран катастарско топографски план. Достављен је геодетски
снимак из августа 2020. године.

-Уз захтев нису достављене сагласности свих власника предметне катастарске парцеле за
планиране радове. Достављене сагласности односе се само на реконструкцију објекта, а не и
на доградњу и промену намене. Ове сагласности се морају односити на идејно решење које
се прилаже захтеву за локацијске услове. Сагласности сувласника парцеле морају садржати
и сагласност за паркинг места на парцели.

-Уз захтев нису достављене сагласности власника кат. парцеле бр. 1853 КО Шабац за
реконструкцију и доградњу објекта који се налази на мањој удаљености од прописане од



међе на дубини већој од 17m од регулације.

-Уз захтев нису достављене сагласности власника објекта обележеног бројем 2 на
предметној катастарској парцели за реконструкцију и доградњу објекта.

- У техничком опису ИДР-а Пројекат архитектуре наведено је да је у грађевинској дозволи
чија се измена планира обезбеђен довољан број паркинг места. Увидом у грађевинску
дозволу 351-86/2011-11 од 11.04.2011. године утврђено је да су тада планирана 2 паркиг
места. Према важећем планском документу потребна су 4 ПМ како је то и наведено у главној
свесци ИДР. При томе, у графичкој документацији, у ситуационом плану нису приказана
планирана паркинг места нити достављене сагласности садрже сагласност сувласника на
парцели за обезбеђивање потребног паркирања. Потребно је у графичком прилогу уцртати и
котирати планирана паркинг места. Уколико се она налазе на месту објеката који се руше
потребно је доставити сагласност власника тих објеката за уклањање. Објаснити у
техничком опису на основу ког критеријума је планиран број паркинг места имајући у виду
делатност која се планира у објекту и нормативе за паркирање дате у планском документу.

-Постоји неусаглашеност података у главној свесци и графичкој документацији идејног
решења у погледу спратности не само код постојећег стања и катастра непокретности, већ и
код будућег стања. У графичком прилогу приказана је спратност будућег објекта П+1+Пк.
Етажа изнад спрата која има надзидак 0,8 m не може се сматрати таваном већ је то
поткровље.

-Уз захтев није достављен доказ о уплати локалне административне таксе. Не може се
прихватити достављање наведене таксе након подношења захтева, а кроз захтев за исправку
техничке грешке. Потребно је тај доказ доставити уз усаглашени захтев.

Имајући у виду напред наведено овај орган је на основу својих овлашћења из чл. 8ђ Закона о
планирању и изградњи и чл. 8. ст. 1 и 2. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019), донео одлуку као у
диспозитиву овог закључка.

Ако подносилац захтева у року 30 дана од дана објављивања овог 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.

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. Изузетно, ако надлежни орган у закључку
којим је одбацио захтев није навео све недостатке, односно разлоге за одбацивање тог
захтева, а усаглашени захтев одбаци из разлога који нису наведени у закључку у складу са
којим је усаглашавање извршено, подносилац захтева има право на поновно усаглашавање
захтева, без поновног достављања већ поднете документације и без поновног плаћања
административне таксе и накнаде.

Усаглашени захтев се такође подноси електронским путем преко централног
информационог система Агенције за привредне регистре и то као захтев за издавање
локацијских услова на основу усаглашеног захтева.

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



 

Обрађивачи
дипл. грађ. инж. Лидија Лукић                                                        НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
дипл. прав. Јелена Ђокић                                    дипл. простор. план. Јасмина Стевановић
 
 
Доставити:
-пуномоћнику,
-архиви.


