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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
Дикосавић Драгорада из Милине, чији је пуномоћник дипл. инж. арх. Маринковић Митар из
Шапца, Ул. сестара Јанковић бр. 9, за издавање локацијских услова за реконструкцију
пословног и два стамбена објекта на кат. парцели бр. 4496 КО Шабац, у Шапцу, Ул. господар
Јевремова бр. 41, доноси

 

З А К Љ У Ч А К

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-6002-LOC-3/2022 за издавање локацијских услова за
реконструкцију пословног објекта спратности П (бр. 1), стамбеног објекта спратности П (бр.
2) и стамбеног објекта спратности По+П (бр. 3) на кат. парцели бр. 4496 КО Шабац, у
Шапцу, Ул. господар Јевремова бр. 41, који је поднет овом органу 12.8.2022. године од
стране Дикосавић Драгорада из Милине, преко пуномоћника дипл. инж. арх. Маринковић
Митра из Шапца, Ул. сестара Јанковић бр. 9.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Дикосавић Драгорад из Милине поднео је овом органу 12.8.2022. године захтев за
издавање локацијских услова за реконструкцију пословног и два стамбена објекта на кат.
парцели бр. 4496 КО Шабац, у Шапцу, Ул. господар Јевремова бр. 41. Захтев је поднет
електронским путем кроз централни информациони систем Агенције за привредне регистре
преко пуномоћника дипл. инж. арх. Маринковић Митра из Шапца, Ул. сестара Јанковић бр.
9, који поседује лиценце бр. 300 1969 03 и 400 Д478 09 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 Бироа за



пројектовање “Атеље 12”, Вујић Предраг предузетник, Шабац, главни пројектант је дипл.
инж. арх. Митар Маринковић, бр. лиценце 300 1969 03 ИКС, са две фотографије изгледа
објекта до улице; катастарско-топографски план који је урађен од стране Приватне
канцеларије за геодетске послове Приватни геометар Љубиша Узановић, Шабац; оверена
сагласност једног од сукорисника предметне кат. парцеле Васиљевић Бранка и докази о
прописаним уплатама и то републичке административне таксе на захтев у износу од 330
динара, накнаде за ЦЕОП у износу од 1.000 динара и локалне административне таксе у
износу од 5.600 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.

Овај орган је поступајући по поднетом захтеву прибавио копију катастарског плана, копију
катастарског плана водова, услове за пројектовање и прикључење од ЕД Шабац, ЈКП
“Водовод Шабац”, “Телеком Србија”, ЈП “Инфраструктура Шабац”, Шабац и Завода за
заштиту споменика културе Ваљево. Међутим, накнадним увидом у поднети захтев и
приложену документацију утврђено је следеће:

-Постоји неусаглашеност података у захтеву и достављеном идејном решењу. На основу
достављеног идејног решења може се закључити да су планирани радови на реконструкцији
три објекта, једног пословног и два стамбена објекта (обележени бројевима 1, 2 и 3 у
евиденцији катастра непокретности) на кат. парцели бр. 4496 КО Шабац. Није јасно да ли
након планираних радова реконструкције објеката настаје јединствен сложени објекат који
се састоји од делова различите класе како је то дато у главној свесци (дате су
класификационе ознаке и процентуално учешће делова различите класе у укупној површини
једног објекта) или сваки објекат остаје засебан. Уколико се ради о три објекта онда је
потребно дати категорију и класификациону ознаку за сваки објекат засебно као и податке о
сваком од тих објеката. Потребно је податке у главној свесци усагласити са текстуалном
документацијом. У главној свесци постоји неусаглашеност са захтевом јер је као врста
радова наведена новоградња, а као тип објекта слободно-стојећи објекат.

-Било какви радови на постојећем објекту могу се одобрити само ако је објекат изграђен у
складу са законом (са употребном дозволом, озакоњен, преузет из земљишних књига или
изграђен пре доношења прописа). Уколико се легалност објекта доказује уписом у катастар
непокретности као ,,објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта” његов
габарит и спратност у КТП-у и постојећем стању идејног решења морају одговарати у
потпуности подацима из евиденције катастра непокретности. Објекат уписан под бројем 3 у
наведеној евиденцији уписан је као приземни што одступа од података наведених у
катастарско топографском плану и података о постојећем стању наведених у достављеном
ИДР-у. Да би се могли одобрити радови на наведеном објекту потребно је доставити доказ о
његовој легалности.

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. Милан Томашевић
дипл. грађ. инж. Лидија Лукић                                               РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
дипл. прав. Јелена Ђокић                                    дипл. простор. план. Јасмина Стевановић
 
Доставити:
-пуномоћнику,
-архиви.


