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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 изградњу стамбеног објекта
на кат.парц. бр. 10509 К.О. Шабац, покренутом по усаглашеном захтеву Симић Драгана из
Шапца, Богојављенска бр. 23, поднетом преко пуномоћника Милутиновић Бранка
дипл.грађ.инж. бр. лиценце 310 О941 16 ИКС, доноси:

 

З А К Љ У Ч А К

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ усаглашени захтев ROP-SAB-10879-LOCН-2/2022 за издавање локацијских
услова за изградњу стамбеног објекта на кат.парц. бр. 10509 К.О. Шабац, поднет од Симић
Драгана из Шапца, Богојављенска бр. 23, дана 23.5.2022. године.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Симић Драган из Шапца, Богојављенска бр. 23, преко пуномоћника Милутиновић Бранка
дипл.грађ.инж. бр. лиценце 310 О941 16 ИКС, поднео је овом органу дана 23.5.2022.године,
усаглашени захтев за издавање локацијских услова за извођење радова ближе описаних у
диспозитиву. Претходни захтев одбачен је дана 17.5.2022.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 којим је Симић Драган овластио “Пројектинг центар” оверено под бројем УОП-
II:1481-2021 дана 17.12.2021.године;

-пуномоћје којим је “Пројектинг центар” овластио Милутиновић Бранка;

-идејно решење израђено од “Пројектинг центар” главни пројектант је Милутиновић Бранко
дипл.грађ.инж. бр. лиценце 310 О941 16 ИКС

-геодетски снимак кат.парц. бр. 1059 К.О. Шабац, израђен од ГР “Геопро”;

-сагласност подносиоца захтева за издавање дозвола за градњу на сопствени ризик због
постојања забележбе поступка реституције, оверена под бројем УОП-II:2864-2022 дана
1.4.2022.године;

-докази о уплати републичке административне таксе у износу од 330,00 динара, локалне
административне таксе у износу од 3.900,00 динара и накнаде за ЦЕОП у износу од 1.000,00
динара.

Чланом 8. ст. 2. Правилника о поступку споровођења обједињене процедуре електронским
путем („Службени гласник РС“ бр. 68/19) 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 прилоге од стране стучног лица овог органа дипл.инж.арх.,
утврђени су следећи неостаци:

-Ситуациони план треба да садржи све потребне елементе – према важећем Правилнику о
садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације
према класи и намени објеката (,,Сл. гласник РС” бр. 73/2019) – задату регулациону и
грађевинску линију, према важећем планском документу, грађевинску линију на коју се
објекат поставља и њихове удаљености од регулације;

-Урбанистичке параметре заузетост, изграђеност и проценат зелених површина рачунати у
односу на површину новопројектоване грађ. парцеле без дела који ће се изузети при
формирању и изградњи саобраћајнице- уписати садашњу и планирану површину парцеле;

-Приказати партерно уређење - саобраћајно решење, паркинг место, стазе и на основу тога
израчунати проценат зелених површина;

-Водити рачуна о прописном редоследу котних линија: котирати линије растера, зидова,
отвора, измене габарита на фасади и укупна кота.

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).

Овим захтевом, подносилац је искориститио 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.

 

 

Обрадили                                                                                  ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА

дипл.инж.арх. Марија Блануша                                                         ГРАДСКЕ УПРАВЕ

дипл. прав. Биљана Вудраг                                                    дипл.инж.геодез. Миљан Угринић

 

 

 


