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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 захтеву
инвеститора „КОМПАНИЈА ИВА“, ДОО са седиштем у Шапцу, Ул. Косте Абрашевића бр. 2,
поднетом преко пуномоћника дипл. грађ. инж. Игрутиновић Драгослава из Шапца, Поцерска
улица бр. 18, за издавање локацијских услова за изградњу складишта репроматеријала и
производне хале на кат. парцели бр. 1123/14 КО Шабац, доноси

 

З А К Љ У Ч А К

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-26014-LOC-1/2022 за издавање локацијских услова за
изградњу складишта репроматеријала и производне хале на кат. парцели бр. 1123/14 КО
Шабац, који је поднет овом органу 22.8.2022. године од стране „КОМПАНИЈЕ ИВА“, ДОО
Шабац, преко пуномоћника дипл. грађ. инж. Игрутиновић Драгослава из Шапца, Поцерска
улица бр. 18.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

„КОМПАНИЈА ИВА“, ДОО са седиштем у Шапцу, Ул. Косте Абрашевића бр. 2, поднела
је овом органу 22.8.2022. године електронским путем захтев за издавање локацијских услова
за извођење радова из диспозитива овог закључка. Захтев је поднет преко пуномоћника
дипл. грађ. инж. Игрутиновић Драгослава из Шапца, Поцерска улица бр. 18, који поседује
лиценце бр. 310 6371 03 и 410 4014 03 ИКС. Уз захтев је приложена следећа документација:
пуномоћје, у pdf формату електронски потписано; идејно решење које је урађено од стране
„Градинг пројект“, ДОО Шабац, главни пројектант је дипл. грађ. инж. Игрутиновић
Драгослав, бр. лиценце 310 6371 03 ИКС, у pdf формату електронски потписано и у dwg



формату; сагласност “Компаније Ива, у pdf формату електронски потписано; катастарско-
топографски план који је урађен од стране “ГПС Геолегал”, ДОО Шабац, у pdf формату
електронски потписано и dwg формату и докази о извршеним уплатама у pdf формату
електронски потписани и то: републичка административна такса на захтев у износу од 330
динара, накнада за ЦЕОП у износу од 2.000 динара и локална административна такса у
износу од 17.000 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:

-С обзиром да је за изградњу предметних објеката већ издато решење о грађевинској
дозволи бр. ROP-SAB-33673-CPIH-2/2017 од 21.11.2017. године и да је потврђена пријава
радова под бројем ROP-SAB-33673-WA-3/2017 од 27.11.2017. године, потребно је уместо
захтева за издавање локацијских услова поднети захтев за измену локацијских услова због
потребе измене грађевинске дозволе. Указује се подносиоцу захтева да грађевинска дозвола
престаје да важи ако се у року од 5 година од дана правноснажности грађевинске дозволе не
изда употребна дозвола, с тим што измена грађевинске дозволе не утиче на истек наведеног
рока. Решење о грађевинској дозволи је постало правноснажно 27.11.2017. године након
одрицања од права на жалбу. Наведени рок за прибављање употребне дозволе се може
продужити на основу чл. 140 ст. 5. Закона о планирању и изградњи којим је прописано да на
захтев инвеститора надлежни орган може донети решење којим се одобрава да
правноснажна грађевинска дозвола остаје на правној снази две године после рока
прописаног за прибављање употребне дозволе, ако се у поступку покренутом у року
прописаном за прибављање употребне дозволе, утврди да је објекат завршен у
конструктивном смислу на основу записника надлежног грађевинског инспектора.

-На овлашћењу и на сагласности је инсертован печат инвеститора и потпис овлашћеног лица
инвеститора. Пошто су изворни документи овлашћења и сагласности сачињени у папирној
форми, потребно је да их овлашћено лице инвеститора својеручно потпише.

-Потребно је исправити ситуацију, уцртати нову регулациону линију и грађевинску линију
која је предвиђена планом нивелације и регулације ПГР Ревизија Шабац. Потребно је у
главној свесци, у основним подацима о објекту и локацији, уписати површину након
изуимања за формирање новоформиране улице Нова 13, обрачунати параметре према новој
површини парцеле.

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


