
 

Република Србија

ГРАД ШАБАЦ

ГРАДСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам

Одсек за спровођење обједињене процедуре

Број предмета: ROP-SAB-34659-LOC-1/2022

Заводни број: 350-1-614/2022-11

Дана: 03.10.2022. 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. 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
Друштва за услуге и промет “ЕЛВИС” ДОО,Шабац,Ул.Јанка Веселиновића бр.100 , чији је
пуномоћник Драгослав Игрутиновић из Шапца,Ул.Поцерска бр.18, за издавање локацијских
услова за изградњу затвореног складишта са надстрешницом, за складиштење електро
пумпи и опреме за пумпе, на кат.парцелама 2797/2 и 2798 КО Штитар у Ул.Душана Лончара
бр.18, у Штитару, доноси
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ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-34659-LOC-1/2022 за издавање локацијских услова за
изградњу затвореног складишта са надстрешницом, за складиштење електро пумпи и
опреме за пумпе, на кат.парцелама 2797/2 и 2798 КО Штитар у Ул.Душана Лончара бр.18, у
Штитару, који је поднет овом органу 29.10.2022. године од стране Друштва за услуге и
промет “ЕЛВИС” ДОО,Шабац,Ул.Јанка Веселиновића бр.100, преко пуномоћника
Игрутиновић Драгослава из Шапца,Ул.Поцерска бр.18.
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Друштво за услуге и промет “ЕЛВИС” ДОО,Шабац,Ул.Јанка Веселиновића бр.100,
поднело је овом органу 29.10.2022. године електронским путем захтев за издавање
локацијских услова за извођење радова из диспозитива овог закључка, преко пуномоћника
Игрутиновић Драгослава из Шапца,Ул.Поцерска бр.18. 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.Драгослав Игрутиновић,бр.лиценце 310 6371 03, у pdf формату електронски
потписано и у dwg формату; геодетски снимак који је урађен од стране Геодетска радња
“Геопро 015” Шабац, Страхиња Баћановић пр, у pdf формату електронски потписано и dwg
формату и доказ о уплати републичке административне таксе на захтев у износу од 330
динара и локалне административне таксе у износу од 5600,00 динара, у pdf формату
електронски потписано и доказ о уплати накнаде за ЦЕОП у износу од 1000,00 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:

-Достављен је доказ о уплати локалне административне таксе у износу од 5600 динара, што
не одговара прописаном износу у складу са важећим тарифником. Потребан износ је
12.000,00 динара.

-Захтев је поднет за изградњу објекта на две катастарске парцеле. Могуће је издати
локацијске услове за изградњу објекта на две катастарске парцеле, али уколико су у
евиденцији катастра непокретности уписани исти власници. Увидом у електронску
евиденцију катастра непокретности утврђено је да на КП 2798 КО Штитар и КП 2800 КО
Штитар није уписан исти власник. При томе, на КП 2789 КО Штитар уписан је терет. Осим
тога, увидом у евиденцију е- грађевинске дозволе утврђено је да су за КП 2798 КО Штитар
издати локацијски услови бр. 350-1-690/2020-11 од 05.01.2021. за изградњу затвореног
складишта са надстрешницом и то на КП 2797/2 и 2798 КО Штитар. У наведеним
локацијским условима наложено је спајање ове две парцеле. Из тога произилази да КП 2798
КО Штитар треба најпре да се споји са КП 2797/2 КО Штитар, а тек потом да се поднесе
захтева за локацијске услове за изградњу објекта према предметном захтеву.

-Указује се подносиоцу захттева да се предметне парцеле налазе у обухвату Просторног
плана града Шапца („Службени Лист града Шапца“, број 7/12 и 23/18) и то у зонама ТЦ4а-
радна зона са становањем и зони ТЦ 16 пољопривредно земљиште, затечена и сезонска
домаћинства. Наведеним планским документом дефинисани су следећи параметри –
максималан индекс заузетости 50%, индекс изграђености 1 и минимални проценат зелених
површина 20% за нове комплексе. При томе, индексе прорачунавати у односу на ажуран



геодетски снимак узимајући у обзир све постојеће објекте на парцели. На геодетском снимку
морају бити дате спратности постојећих објеката.

 

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. грађ. Лидија Лукић                      По овлашћењу начелника Градске управе

дипл. прав. МирјанаМилинковић                             дипл. инж.геод. Миљан Угринић

 

Доставити:

-пуномоћнику,

-архиви.


