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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 Мусић
Живана из Шапца, Ул. Вука Караџића бр. 28, чији је пуномоћник “Тес”, ДОО Шабац, за
издавање локацијских услова за реконструкцију и доградњу стамбено-пословног објекта на
кат. парцели бр. 3679 КО Шабац, у Шапцу, Ул. Драгише Пењина, доноси

 

З А К Љ У Ч А К

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-33836-LOC-1/2022 за издавање локацијских услова за
реконструкцију и доградњу стамбено-пословног објекта на кат. парцели бр. 3679 КО Шабац,
у Шапцу, Ул. Драгише Пењина, који је поднет овом органу 24.10.2022. године од стране
Мусић Живана из Шапца, Ул. Вука Караџића бр. 28, преко овлашћеног лица пуномоћника
“ТЕС”, ДОО Шабац - дипл. инж. арх. Милутиновић Драгољуба.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Мусић Живан из Шапца, Ул. Вука Караџића бр. 28, поднео је овом органу 24.10.2022.
године захтев за издавање локацијских услова за реконструкцију и доградњу стамбено-
пословног објекта на кат. парцели бр. 3679 КО Шабац, у Шапцу, Ул. Драгише Пењина.
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; оверена сагласност Дервишевић



Матије, власника суседне кат. парцеле 3691 КО Шабац; катастарско-топографски план који
је урађен од стране Немање Маринковића, предузетника “Geo Engineering&Consulting”,
Ниш 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. 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:

-Није достављен доказ о уплати локалне административне таксе према важећем тарифнику у
износу од 9.000 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.

-Уз захтев за издавање локацијских услова достављен је катастарско топографски план
према којем се постојећи објект који је предмет захтева за реконструкцију и доградњу
налази на две парцеле. Увидом у електронску евиденцију катастра непокретности утврђено
је да се је предметни објекат уписан само на кат. парцели бр. 3679 КО Шабац. Геодетски
снимак и евиденција катастра непокретности морају бити усаглашени, а радови на објекту
који се налази на две парцеле се не могу одобрити. При томе, било какви радови на
постојећем објекту могу се дозволити само уколико је објекат изграђен у складу са законом
(уписан са употребном дозволом, озакоњен, изграђен пре прописа или преузет из
земљишних књига). У овом случају, када се легалност објекта који је предмет захтева,
доказује уписом у евиденцију катастра непокретности, као објекат преузет из земљишних
књига, потребно је да површина објекта уписана у наведеној евиденцији одговара површини
објекта приказаног у постојећем стању идејног решења и на КТП-у. У достављеном идејном
решењу постоји неусаглашеност у наведеним површинама па се објекат не може сматрати
легалним.

-Кат. парцелеа бр. 3679 КО Шабац се налази у обухвату ПГР Шабац - Ревизија и то у блоку
101, зона С3 - породично становање ниских густина. У наведеном планском документу за
одговарајућу зону прописани су параметри парцеле: минималан проценат зелених повшина
на парцели од 40%, максималан индекс заузетости 40% и максималан индекс изграђености
1.2. У достављеном ИДР нису испоштовани ови параметри. Индекс заузетости је потребно
срачунати узимајући у обзир површину свих постојећих објеката на парцели и то површину
према КТП-у, а не према knweb-у. Према наведеном планском документу није дозвољено
повећање броја станова приликом надзиђивања објекта ако се на сопственој парцели не могу
обезбедити услови за паркирање и формирање зелених површина. Услови за паркирање су 1
паркинг место по стану и 1 паркинг место на 100m² корисног пословног простора простора
(уколико се ради о трговини на мало). Ти услови нису испуњени у ИДР-у. Будући да се у
постојећем објекту налази ресторан, потребно је изјаснити се ближе о делатности
планираној у пословном простору будућег објекта, а која мора бити у складу са наменама



дозвољеним у зони породичног становања ниских густина. Улаз у пословни простор мора
бити одвојен од улаза намењеног становању. На међи се не могу планирати отвори, ни уз
сагласност суседа.

-У пуномоћју и у приложеној сагласности власника суседа се наводи да је реч о стамбеном
објекту, иако је по приложеној документацији и евиденцији катастра непокретности реч о
стамбено-пословном објекту.

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                                                                                                    ПО ОВЛАШЋЕЊУ
дипл. грађ. инж. Лидија Лукић                                       НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
дипл. прав. Јелена Ђокић                                                дипл. инж. геодез. Миљан Угринић
 
Доставити:
-пуномоћнику,
-архиви.


