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ГРАД ШАБАЦ
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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. 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 “ТАБОР”, ДОО са седиштем у Шапцу, Ул. Јанка Веселиновића бр. 33, матични
број 06387551, чији је пуномоћник “Тес”, ДОО Шабац, за издавање локацијских услова за
изградњу пословног објекта (канцеларијско пословање) на кат. парцели бр. 2366 КО Шабац,
у Шапцу, Ул. Јанка Веселиновића, доноси

 

З А К Љ У Ч А К

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-22170-LOC-1/2022 за издавање локацијских услова за
изградњу пословног објекта (канцеларијско пословање) на кат. парцели бр. 2366 КО Шабац,
у Шапцу, Ул. Јанка Веселиновића, који је поднет овом органу 19.7.2022. године од стране
инвеститора “ТАБОР”, ДОО Шабац, преко преко овлашћеног лица пуномоћника “ТЕС”,
ДОО Шабац - дипл. инж. арх. Милутиновић Драгољуба.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

“ТАБОР”, ДОО са седиштем у Шапцу, Ул. Јанка Веселиновића бр. 33, поднео је овом
органу 19.7.2022. године захтев за издавање локацијских услова за изградњу пословног
објекта (канцеларијско пословање) на кат. парцели бр. 2366 КО Шабац, у Шапцу, Ул. Јанка
Веселиновића. 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. 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 “Тес”, ДОО Шабац, главни пројектант је
дипл. инж. арх. Милутиновић Драгољуб, бр. лиценце 300 1161 03 ИКС; 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 и накнаде за ЦЕОП у износу од
1000 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.

Овај орган је поступајући по поднетом захтеву прибавио копију катастарског плана, уверење
о евиденцији подземних инсталација, услове за пројектовање и прикључење од ЕД Шабац,
ЈКП “Водовод Шабац”, “Телеком Србија” и ЈП “Инфраструктура Шабац”. Међутим,
накнадним увидом у поднети захтев и приложену документацију од стране техничке струке
овог органа утврђено је следеће:

-Првом изменом и допуном ПГР Шабац-Ревизија, на графичком прилогу "План саобраћаја,
регулације и нивелације, грађевинске линије", дефинисано је да се у Улици Јанка
Веселиновић грађевинска линија поклапа са регулационом линијом, што на приложеном 
ситуационом плану није испуњено.

-Фасаде објекта нису исправно означене према странама света.

-У техничком опису идејног решења које је приложено уз захтев за издавање локацијских
услова наведено је да је у приземљу објекта планирана "гаража за паркирање запослених
(два паркинг места)", површине 62,94m². У пројекту архитектуре, на основи приземља
паркинг места нису обележена, а није наведено ни која је намена осталог слободног
простора у гаражном делу објекта. Инвеститор је претходно прибавио информацију о
локацији бр. 950-1-283/2020-11 од 2.2.2020. године о могућности изградње пословне зграде
за сервисирање аутомобила са канцеларијским простором, у којој су наведени услови за
изградњу у зони С3 у којој се кат. парцела бр. 2366 КО Шабац налази, тако да је имао увид у
све урбанистичке услове које је неопходно испунити приликом пројектовања објекта. Из
наведеног се може закључити да инвеститор има намеру да изгради објекат за који је тражио
информацију о локацији, а у којој је наведено да није могућа изградња објекта за
сервисирање аутомобила.

Указује се подносиоцу захтева да има обавезу да приложи доказ о уплати градске
административне таксе у износу од 5.600 динара за издавање локацијских услова (Сврха
уплате: градска административна такса; прималац: буџет града Шапца; жиро рачун: 840-
742241843-03; модел: 97; позив на број: 92-099) у складу са Одлуком о локалним
административним таксама града Шапца.

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


