
 

Република Србија
ГРАД ШАБАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам
Одсек за спровођење обједињене процедуре
Број предмета: ROP-SAB-20635-LOC-1/2022
Заводни број: 350-1-369/2022-11
Дана: 21.7.2022. 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
Вешовић Весне из Владимираца, Ул. Вука Караџића бр. 3, чији је пуномоћник дипл. грађ.
инж. Милутиновић Бранко из Шапца, Ул. мајора Александра Глишића бр. 2, за издавање
локацијских услова за реконструкцију два пословна простора и њихову промену намене у
један стамбени простор у стамбено-пословном објекту на кат. парцели бр. 7415 КО Шабац, у
Шапцу, Ул. Милоша Поцерца бр. 62, доноси

 

З А К Љ У Ч А К

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-20635-LOC-1/2022 за издавање локацијских услова за
реконструкцију два пословна простора и њихову промену намене у један стамбени простор
у стамбено-пословном објекту на кат. парцели бр. 7415 КО Шабац, у Шапцу, Ул. Милоша
Поцерца бр. 62, који је поднет овом органу 5.7.2022. године од стране Вешовић Весне из
Владимираца, Ул. Вука Караџића бр. 3, преко пуномоћника дипл. грађ. инж. Милутиновић
Бранка из Шапца, Ул. мајора Александра Глишића бр. 2.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Вешовић Весна из Владимираца, Ул. Вука Караџића бр. 3, поднела је овом органу
5.7.2022. године захтев за издавање локацијских услова за реконструкцију два пословна
простора и њихову промену намене у један стамбени простор у стамбено-пословном објекту
на кат. парцели бр. 7415 КО Шабац, у Шапцу, Ул. Милоша Поцерца бр. 62. Захтев је поднет
електронским путем кроз централни информациони систем Агенције за привредне регистре
преко пуномоћника дипл. грађ. инж. Милутиновић Бранка из Шапца, Ул. мајора Александра
Глишића бр. 2, који поседује лиценце бр. 310 O94116 и 410 H885 13 ИКС. Уз захтев је



приложена следећа документација у pdf формату електронски потписана, а графичка
документација и у dwg формату: оверено пуномоћје; идејно решење које је урађено од
стране Саше Зеленовића пр Центар за пројектовање, архитектуру и инжењерске услуге
Пројект центар Шабац, главни пројектант је дипл. грађ. инж. Милутиновић Бранко, бр.
лиценце 310 О941 16 ИКС; геодетски снимак који је урађен од стране Дарка Цвејића пр
Пројектни биро "Террапројект" Шабац и докази о извршеним уплатама и то: републичка
административна такса на захтев у износу од 330 динара и накнада за ЦЕОП у износу од
1.000 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:

-Предметна парцела се налази у оквиру Плана детаљне регулације "Доњи шор 3" (Службени
лист општине Шабац бр. 12/08), у зони ТНЦ 4 – средњих густина становања, у којој је
прописана минимална површина парцеле од 6,0 ари. У случају да је парцела мања од
минимално дефинисане, максималан број станова је четири. Увидом у јавну базу података
катастра непокретности, на кат. парцели бр. 7415 (стари бр. 1505) КО Шабац су уписане
четири стамбене јединице и пет пословних простора.

-Сем примедбе о броју станова на парцели, није омогућен ни минимални приступ парцели -
3,0 m, као ни приступ противпожарног возила.

-Један од предметних објеката се једним делом налази у подзони која је после 18,0 m од
регулационе линије у дну парцеле. За подзону је прописано да се унутрашње грађевинске
линије код изградње или реконструкције постојећих објеката дефинишу у односу на објекат
на суседној парцели: минимално растојање два објекта на суседним парцелама не може бити
мање од 4,0m (3,0m и 1,0m од суседних међа), сем у изузетним случајевима реконструкције
постојећег стања, посебно прибављене сагласности суседа и могућности приступа
противпожарног возила.

-Није приложен доказ о уплати локалне админстративне таксе у износу од 3.900 динара која
је креирана кроз систем па је потребно приложити је на тај начин.

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. инж. арх. Надежда Блануша                                                  НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
дипл. прав. Јелена Ђокић                                    дипл. простор. план. Јасмина Стевановић
 
Доставити:
-пуномоћнику,
-архиви.


