
 

Република Србија
ГРАД ШАБАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам
Одсек за спровођење обједињене процедуре
Број предмета: ROP-SAB-21360-LOC-1/2022
Заводни број: 350-1-385/2022-11
Дана: 20.7.2022. 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 Илић
Бранка из Новог Сада, Булевар деспота Стефана бр. 6/3/17, чији је пуномоћник “Тес”, ДОО
Шабац, за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта на кат. парцели бр.
1770/1 КО Мајур, у Мајуру, Радничка улица бр. 7 (угао Школске и Радничке улице), доноси

 

З А К Љ У Ч А К

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-21360-LOC-1/2022 за издавање локацијских услова за
изградњу стамбеног објекта на кат. парцели бр. 1770/1 КО Мајур, у Мајуру, Радничка улица
бр. 7 (угао Школске и Радничке улице), који је поднет овом органу 12.7.2022. године од
стране Илић Бранка из Новог Сада, Булевар деспота Стефана бр. 6/3/17, преко овлашћеног
лица пуномоћника “ТЕС”, ДОО Шабац - дипл. инж. арх. Милутиновић Драгољуба.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Илић Бранко из Новог Сада, Булевар деспота Стефана бр. 6/3/17, поднео је овом органу
12.7.2022. године захтев за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта на
кат. парцели бр. 1770/1 КО Мајур, у Мајуру, Радничка улица бр. 7 (угао Школске и Радничке
улице). Захтев је поднет електронским путем, кроз централни информациони систем
Агенције за привредне регистре, преко овлашћеног лица пуномоћника “ТЕС”, ДОО Шабац -
дипл. инж. арх. Милутиновић Драгољуба, који поседује лиценце бр. 100 0071 04, 200 0528
03, 300 1161 03 и 400 0462 003 ИКС. Уз захтев је приложена следећа документација у pdf
формату електронски потписана, а графичка документација и у dwg формату: оверено
пуномоћје дато од стране супружника Илић Наташе и Илић Бранка; идејно решење које је
урађено од стране “Тес”, ДОО Шабац, главни пројектант је дипл. инж. арх. Милутиновић



Драгољуб, бр. лиценце 300 1161 03 ИКС; катастарско-топографски план који је урађен од
стране Страхиње Баћановића, предузетника Геодетска радња “Геопро 015”, Шабац и докази
о прописаним уплатама и то републичке административне таксе на захтев у износу од 330
динара и накнаде за ЦЕОП у износу од 1000 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:

-Подаци дати у захтеву, у делу који се односи на податке о постојећим објектима, нису
усаглашени са графичком документацијом идејног решења у погледу бруто развијене
грађевинске површине која се руши. У ситуационом плану приказано је да се уклања
породични стамбени објекат БРГП 57m² и део помоћног објекта. Постојећи помоћни објекат
има БРГП 118m², а за уклањање је планирано 54m². Из наведеног се може закључити да се
руши 111m².

-Да би се одобрило рушење дела објекта, а затим и реконструкција преосталог дела истог
објекта он мора бити уписан у евиденцији катастра непокретности као изграђен у складу са
законом (са употребном дозволом, озакоњен, преузет из земљишне књиге или изграђен пре
доношења прописа о изградњи).

-Није уплаћена локална административна такса у износу од 3.900 динара у складу са
важећим Тарифником.

-Кат. парцела бр. 1770/1 КО Мајур се налази у обухвату ПГР Мајур и то у зони породичног
становања. Према графичком прилогу Регулација и нивелација саобраћаја, водотокова,
јавних површина и каналске мреже који је део наведеног планског документа планирано је
део предметне парцеле изузети за формирање јавне саообраћајнице. Потребно је у
ситуационом плану приказати будућу регулациону линију. Грађевинску линију одредити на
5 m од будуће регулационе линије у складу са планским документом. У главној свесци
идејног решења дати податке о површини парцеле по садашњем катастарском стању, али и
податке о површини будуће парцеле која ће настати након изузимања дела површине.
Параметре парцеле (индексе заузетости и изграђености и проценат незастртих зелених
површина) срачунати у односу на површину будуће парцеле.

-У складу са наведеним планским документом, удаљеност слободностојећих стамбених
објеката од бочних међа износи минимално 3m и 1m чиме се обезбеђује минимално
растојање од 4m између два објекта. Удаљење од 3m се по правилу обезбеђује на страни која
преовлађује у улици, односно која обезбеђује бољу инсолацију објекта. У достављеном
идејном решењу, у ситуационом плану, положај објекта није усаглашен са наведеним
одредницама планског документа. Потребно је објекат планирати тако да је удаљење од кат.
парцеле бр. 1771 КО Мајур минимално 3m чиме би се постигла и потребна удаљеност од
постојећег објекта на наведеној парцели.



-Графички прилози Изводи из ПГР Мајур – Регулација и нивелација саобраћаја, водотокова
и јавних површина и каналске мреже и Попречни профили саобраћајница су саставни део
овог закључка, а у систем су унети као “Остала документа предмета”.

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
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дипл. прав. Јелена Ђокић                                    дипл. простор. план. Јасмина Стевановић
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