
 

Република Србија
ГРАД ШАБАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам
Одсек за спровођење обједињене процедуре
Број предмета: ROP-SAB-23178-LOCН-2/2022
Заводни број: 350-1-505/2022-11
Дана: 19.9.2022. 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 Костадиновић Снежане из Шапца, Карађорђева улица бр. 45, чији је пуномоћник
“Тес”, ДОО Шабац, за издавање локацијских услова за реконструкцију и доградњу
стамбеног објекта на кат. парцели бр. 4851 КО Шабац, у Шапцу, Војвођанска улица бр. 5,
доноси

 

З А К Љ У Ч А К

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-23178-LOCН-2/2022 за издавање локацијских услова
за реконструкцију и доградњу стамбеног објекта на кат. парцели бр. 4851 КО Шабац, у
Шапцу, Војвођанска улица бр. 5, који је поднет овом органу 12.9.2022. године, као
усаглашени, од стране инвеститора Костадиновић Снежане из Шапца, Карађорђева улица
бр. 45, преко овлашћеног лица пуномоћника “ТЕС”, ДОО Шабац - дипл. инж. арх.
Милутиновић Драгољуба.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Костадиновић Снежана из Шапца, Карађорђева улица бр. 45, поднела је овом органу
12.9.2022. године као усаглашен захтев за издавање локацијских услова за реконструкцију и
доградњу стамбеног објекта на кат. парцели бр. 4851 КО Шабац, у Шапцу, Војвођанска
улица бр. 5. Усаглашени захтев је поднет електронским путем, кроз централни
информациони систем Агенције за привредне регистре, преко овлашћеног лица
пуномоћника “ТЕС”, ДОО Шабац - дипл. инж. арх. Милутиновић Драгољуба, који поседује
лиценце бр. 100 0071 04, 200 0528 03, 300 1161 03 и 400 0462 003 ИКС. Усаглашени захтев је



поднет након доношења закључка овог органа бр. ROP-SAB-23178-LOC-1/2022 (заводни
број: 350-1-414/2022-11) од 16.8.2022. године по захтеву истог инвеститора од 28.7.2022.
године. Уз први и усаглашени 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 “Тес”, ДОО Шабац, главни пројектант је дипл. инж.
арх. Милутиновић Драгољуб, бр. лиценце 300 1161 03 ИКС; оверена сагласност Кокотовић
Душана, власника суседне кат. парцеле 4852 КО Шабац; катастарско-топографски план који
је урађен од стране Страхиње Баћановића, предузетника Геодетска радња “Геопро 015”,
Шабац и докази о прописаним уплатама и то републичке административне таксе на захтев у
износу од 330 динара, накнаде за ЦЕОП у износу од 1000 динара и локалне административн
таксе у износу од 3900 динара.

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 усаглашени захтев и приложену документацију утврђено је да нису отклоњене све
примедбе наведене у претходном решењу о одбацивању захтева, па примедбе гласе:

-Уз усаглашени захтев нису достављене тражене сагласности суседа због постављања
објекта на мању удаљеност од међе од дозвољене нити је ИДР усаглашено са важећим
планским документом у том смислу.

-Предметна катастарска парцела налази се у обухвату Плана генералне регулације ,,Шабац”-
Ревизија („Службени Лист града Шапца“, број 18/15, 23/15, 16/18, 5/19 ,17/19 и 13/21) и то у
просторној целини – ПЦI Ужи центар, блок 27 и зона С3 - зона породичног становања
ниских густина У важећем планском документу наведено је и да удаљеност
слободностојећег стамбеног објекта од задње међе износи минимално половину висине
објекта. Достављено идејно решење није усаглашено са наведеним одредбама плана.
Потребно је идејно решење усагласити са планским документом или доставити оверене
сагласности свих уписаних власника кат. парцеле бр. 4853 КО Шабац за постављање објекта
на међу са наведеном парцелом.

-Уколико се објекат планира на мањој удаљености од 1m од међе са кат. парцелом бр. 4850
КО Шабац, потребно је доставити оверену сагласност свих уписаних власника наведене
парцеле. На делу објекта који је на мањој удаљености од 2,5 m од међе потребно је
поставити фиксну и непровидну преграду према међи.

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.

Напомена: С обзиром да 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 накнада, како је то
прописано да чл. 8. ст. 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем, а да се предметни захтев одбацује други пут због недостатака у
садржини идејног решења, подносилац захтева 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 у износу од 3900 динара која се може 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. грађ. инж. Лидија Лукић                                               РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
дипл. прав. Јелена Ђокић                                    дипл. простор. план. Јасмина Стевановић
 
Доставити:
-пуномоћнику,
-архиви.


