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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
Симеуновић Јасминке из Бадовинаца, Ул. девет Југовића бр. 37, чији је пуномоћник
Александра Јовановић пр Архитектонска делатност “Host projekt” Шабац, за издавање
локацијских услова за изградњу пољопривредне зграде на кат. парцели бр. 1522 КО
Прњавор, доноси

 

З А К Љ У Ч А К

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-35326-LOC-1/2022 за издавање локацијских услова за
изградњу пољопривредне зграде на кат. парцели бр. 1522 КО Прњавор, који је поднет овом
органу 3.11.2022. године од стране Симеуновић Јасминке из Бадовинаца, Ул. девет Југовића
бр. 37, преко пуномоћника Александре Јовановић пр Архитектонска делатност “Host
projekt” Шабац.

О б р а з л о ж е њ е

Симеуновић Јасминка из Бадовинаца, Ул. девет Југовића бр. 37, поднео је овом органу
3.11.2022. године захтев за издавање локацијских услова за изградњу пољопривредне зграде
на кат. парцели бр. 1522 КО Прњавор. Захтев је поднет електронским путем, кроз централни
информациони систем Агенције за привредне регистре, преко пуномоћника Александре
Јовановић пр Архитектонска делатност “Host projekt” Шабац, која поседује лиценце бр. 300
O112 15, 381 1763 18 и 400 Ј310 15 ИКС. Уз захтев је приложена следећа документација у
pdf формату електронски потписана, а графичка документација и у dwg формату: пуномоћје;
идејно решење које је урађено од стране Александре Јовановић пр Архитектонска делатност
“Host projekt” Шабац, главни пројектант је дипл. инж. арх. Јовановић Александра, бр.
лиценце 300 O112 15 ИКС; геодетски снимак који је урађен од стране Александра
Михаиловића предузетника СЗР Геометар, Ваљево и докази о извршеним уплатама и то:
републичка административна такса на захтев у износу од 330 динара, накнада за ЦЕОП у
износу од 1.000 динара и локална административна такса у износу од 3.900 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 поднети захтев и приложену документацију утврђено је следеће:

-Предметна парцела се налази у оквиру Измене и допуне Просторног плана града Шапца
(“Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева”, број 7/2012 и
23/2018), у зони ТЦ 6 – пољопривредно земљиште, затечена и сезонска домаћинства. Према
правилима грађења из наведеног планског документа, изградња стамбеног објекта је могућа
само у оквиру затеченог домаћинства. Могућа је изградња економских објеката који се
користе или су у функцији примарне пољопривредне производње, а власнику је
пољопривреда основна делатност и не поседује друго одговарајуће необрадиво
пољопривредно земљиште. "Економски објекти који су у функцији примарне
пољопривредне производње у смислу Закона о пољопривредном земљишту су објекти за
смештај механизације (трактора, комбајна, прикључних машина, алата и друге
механизације), објекти за чување готових пољопривредних производа (воћарских,
ратарских, повртарских) где се подразумевају хладњаче и објекти који се користе за гајење
стоке: штале, складишта за храну (сењаци, силоси, амбари, подруми, објекти за силажу,
објекти за чување воде - резервоари, објекти за посебно чување чврстих и течних отпадака у
сточарској производњи, ограђени и неограђени простори за гајење стоке са надзором за
пашу, ограђени и неограђени, ограде, испусти и др, простор одређен за ђубриште и објекти
за сточне отпатке. Ту се могу сврстати и компостилишта за компостирање биљних и
животињских отпадака са газдинства. Гајење стоке подразумева и постојање одређених
специфичности, посебно када се ради о живинарској производњи где је одгајивач дужан да у
складу са зоохигијенским и другим нормативима, користи опрему за смештај, храњење,
напајање, чишћење и негу, као и опрему за превоз животиња и животињских отпадака.
Такође, у објекте примарне пољопривредне производње се могу сврстати и сушаре за
сушење житарица, силоси и подна складишта, као објекти који чине део технолошког
процеса чувања пољопривредних производа али без поступака прераде примарног
производа'' С обзиром да је у планираном објекту, из поднетог захтева, предвиђен и
стамбени простор, који није могуће извести, потребно је објекат прилагодити према горе
наведеним правилима грађења за зону у којој се предметна парцела налази.

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


