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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 усаглашеном
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-LOCН-5/2022 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 15.8.2022. године, као усаглашени од стране
инвеститора „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 15.8.2022. године, као усаглашен, 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.
Усаглашени захтев је поднет након доношења закључка бр. ROP-SAB-16454-LOCН-5/2022



(заводни број: 350-1-283/2022-11) од 15.6.2022. године о одбацивању захтева истог
подносиоца од 30.5.2022. године и након доношења закључка бр. ROP-SAB-16454-
LOCН-2/2022 (заводни број: 350-1-355/2022-11) од 14.7.2022. године о одбацивању захтева
истог подносиоца од 29.6.2022. године. Уз усаглашени захтев од 15.8.2022. године 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 ИКС.

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.

У току поступка су од МУП-а РС Сектора за ванредне ситуације Одељења за ванредне
ситуације у Шапцу 16.8.2022. године затражени, а 23.8.2022. године примљени услови у
погледу мера заштите од пожара и услови за безбедно постављање у погледу мера заштите
од пожара и експлозија. Међутим, увидом у поднети захтев и приложену документацију
утврђено је следеће:

-Потребно је усагласити податке у захтеву, пројекту, текстуалној и графичкој документацији.
Од радова није само изградња стамбено-пословног објекта. Потребно је навести у захтеву и
главној свесци поред изградње стамбено-пословног објекта и прикључак на дистрибутивну
гасну мрежу-прикључни вод, регулациона станица, разводни цевовод, мерни сет.

-Поред класификационе ознаке за објекат, потребно је у главној свеци дати и
класификациону ознаку за гасовод.

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
дипспозитиву овог закључка.

Напомена: Подносилац захтева нема право да поново поднесе усаглашени захтев, па је
обавезан да приликом поновног подношења захтева за издавање локацијских услова поднесе
целокупну потребну документацију и прописане таксе и накнаде, као да је реч о првом
захтеву, сем локалне административне таксе која се може поново искористити, с тим што је
потребно приложити је уз нови захтев.

Поука о правном средству: 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
дипл. инж. арх. Марија Блануша                                                     НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА



дипл. прав. Јелена Ђокић                                    дипл. простор. план. Јасмина Стевановић
 
Доставити:
-пуномоћнику,
-архиви.


