
 

Република Србија
ГРАД ШАБАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам
Одсек за спровођење обједињене процедуре
Број предмета: ROP-SAB-16454-LOC-1/2022
Заводни број: 350-1-283/2022-11
Дана: 15.6.2022. 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. 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
„DEKOR-LUX”, ДОО са седиштем у Шапцу, Далматинска улица бр. 43, матични бр.
20367610, чији је пуномоћник дипл. инж. арх. Митровић Марко из Београда, Љешка бр. 110,
за издавање локацијских услова за изградњу стамбено-пословног објекта на кат. парцели бр.
2227 КО Шабац, у Шапцу, Ул. Јанка Веселиновића, доноси

 

З А К Љ У Ч А К

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-16454-LOC-1/2022 за издавање локацијских услова за
изградњу стамбено-пословног објекта на кат. парцели бр. 2227 КО Шабац, у Шапцу, Ул.
Јанка Веселиновића, који је поднет овом органу 30.5.2022. године од стране „DEKOR-LUX”,
ДОО Шабац, преко пуномоћника дипл. инж. арх. Митровић Маркa из Београда, Љешка бр.
110.

О б р а з л о ж е њ е

 

„DEKOR-LUX”, ДОО са седиштем у Шапцу, Далматинска улица бр. 43, поднео је овом
органу 30.5.2022. године захтев за издавање локацијских услова за изградњу стамбено-
пословног објекта на кат. парцели бр. 2227 КО Шабац, у Шапцу, Ул. Јанка Веселиновића.
Захтев је поднет електронским путем, кроз централни информациони систем Агенције за
привредне регистре, преко пуномоћника дипл. инж. арх. Митровић Маркa из Београда,
Љешка бр. 110, који поседује лиценце 300 M661 13 и 400 H811 13 ИКС. Уз захтев је
приложена следећа документација у pdf формату електронски потписана, а графичка



документација и у dwg формату: пуномоћје; идејно решење које је урађено од стране Марка
Митровић пр пројектовање грађевинских и других објеката “Архи студио” Лозница, главни
пројектант дипл. инж. арх. Митровић С. Марко, бр. лиценце 300 М661 13; геодетски снимак
који је урађен од стране “Геодата ПГЈ”, ДОО Обреновац; докази о извршеним уплатама
електронским путем 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 17.000 динара.

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.

Овај орган је поступајући по поднетом захтеву прибавио копију катастарског плана, копију
катастарског плана водова, услове за пројектовање и прикључење од ЕД Шабац, ЈКП
“Водовод Шабац”, “Телеком Србија”, ЈКП “Топлана Шабац” Одељења дистрибуције
природног гаса, Министарства унутрашњих послова Сектора за ванредне ситуације
Одељења за ванредне ситуације и ЈП “Инфраструктура Шабац”, Шабац.

Међутим, накнадним увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је
следеће:

-У захтеву је наведен као назив инвеститора односно лице на чије име ће гласити налози за
плаћање, акти и решења “Декор-лукс”, ДОО Шабац, а уз захтев је приложено пуномоћје које
је дато од стране “Декор инвест градња”, ДОО Шабац, што је неусаглашено. Указује се
подносиоцу захтева да уколико захтев подноси “Декор-лукс”, ДОО Шабац потребно је да
овлашћење дају Пантелић Горан и Пантелић Никола, као законски заступници, с обзиром на
ограничење супотписом које постоји евидентирано у регистру Агенције за привредне
регистре.

-Постоји неусаглашеност поднетог захтева и достављеног идејног решења у погледу намене
планираног објекта. Захтев је поднет за изградњу стамбеног објекта категорије В и
класификационе ознаке 112222-100%, а у ИДР, у главној свесци, дат је сложени објекат В
категорије, а класификационих ознака 112222-85,53% и 122012-14,47%. Захтев и ИДР морају
бити усаглашени.

-У главној свесци идејног решења није јасно наведен начин грејања објекта. Наводи се
даљинско грејање, а у УП је наведено је да се објекат прикључује на дистрибутивну гасну
мрежу. У графичкој документацији је приказана гасна котларница. Потребно је да се у
главној свесци као и у тексталној документацији ИДР-а у Пројекту архитектуре јасно наведе
начин грејања објекта. Уколико се планира прикључење на дистрибутивну гасну мрежу
потребно је да идејно решење садржи прецизно наведене потребне капацитете како би
надлежно јавно предузеће могло издати услове за прикључење. Поред тога, идејно решење
мора бити усаглашено са Прилогом 11 Правилника о садржини, начину и поступку израде и
начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (,,Сл.
гласник РС”.бр. 73/2019). Графички прилог ситуациони план треба да садржи приказ
прикључног гасовода од прикључка на улични гасовод до МРС, прецизно дефинисан
положај МРС и гасну котларницу.

-У делу главне свеске који се односи на основне податке о објекту и локацији навести
индекс изграђености, а у наведеној табели као и у текстуалној документацији образложити



који је потребан број паркинг места у складу са УП- ом и важећим планом и како се решава
проблем недостајућих паркинг места.

-У техничком опису нагласити да се сви постојећи објекти на парцели уклањају.

-Постоји неусаглашеност текстуалне и графичке документације идејног решења у погледу
броја станова на повученом спрату. У техничком опису наведено је 10 станова, а на графици
11.

-У нумеричкој документацији нагласити број функционалних јединица (станова и пословног
простора).

-На графичком прилогу основа приземља назначити пословни простор.

Имајући у виду напред наведено овај орган је на основу својих овлашћења из чл. 8ђ Закона о
планирању и изградњи и чл. 8. ст. 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. инж. арх. Милан Томашевић                                                           ПО ОВЛАШЋЕЊУ
дипл. инж. грађ. Лидија Лукић                                       НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
дипл. прав. Јелена Ђокић                                                дипл. инж. геодез. Миљан Угринић
 
Доставити:
-пуномоћнику,
-архиви.


