
 

Република Србија
ГРАД ШАБАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам
Одсек за спровођење обједињене процедуре
Број предмета: ROP-SAB-21224-LOCН-2/2022
Заводни број: 350-1-448/2022-11
Дана: 26.9.2022. 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 усаглашеном
захтеву Дејановић Гордане из Мајура, Ул. Косовке девојке бр. 1, чији су пуномоћници Саша
Зеленовић пр Центар за пројектовање, архитектуру и инжењерске услуге Пројект центар
Шабац и дипл. грађ. инж. Милутиновић Бранко из Шапца, Ул. мајора Александра Глишића
бр. 2, за издавање локацијских услова за изградњу пословног објекта - радионице на кат.
парцели бр. 1784 КО Мајур, доноси

 

З А К Љ У Ч А К

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-21224-LOCН-2/2022 за издавање локацијских услова
за изградњу пословног објекта - радионице на кат. парцели бр. 1784 КО Мајур, који је
поднет овом органу 11.8.2022. године, као усаглашени, од стране Дејановић Гордане из
Мајура, Ул. Косовке девојке бр. 1, 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

 

Дејановић Гордана из Мајура, Ул. Косовке девојке бр. 1, поднела је овом органу
11.8.2022. године као усаглашени, захтев за издавање локацијских услова за извођење радова
из диспозитива. Усаглашени 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
О94116 и 410 Х885 13 ИКС. Усаглашени захтев је поднет након доношења закључка овог
органа бр. ROP-SAB-21224-LOC-1/2022 (заводни бр. 350-1-381/2022-11) од 21.7.2022. године
којим је одбачен захтев истог инвеститора од 11.7.2022. године. Уз усаглашени захтев



приложено идејно решење које израђено 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, у pdf формату
електронски потписано и у dwg формату.

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 усаглашеном захтеву прибавио копију катастарског плана,
уверење РГЗ да нема евидентираних подземних инсталација, и услове за пројектовање и
прикључење од ЕД Шабац, ЈКП “Водовод Шабац”, Шабац, “Телеком Србија” и ЈП
“Инфраструктура Шабац”, Шабац. Међутим, накнадним увидом у поднети захтев и
приложену документацију утврђено је следеће:

-Потребно је дефинисати намену новопројектованог објекта односно ближе навести о каквој
радионици је реч, како бисмо прибавили одговарајуће услове за пројектовање од надлежних
ималаца јавних овлашћења.

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
дипспозитиву овог закључка.

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


