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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
Деспотовић Марка из Шапца, Ул. проте Смиљанића бр. 20/14, чији је пуномоћник дипл.
инж. арх. Нинковић Слободан из Лаћарка, Ул. 1. новембра бр. 246, за издавање локацијских
услова за реконструкцију и доградњу стамбеног објекта на кат. парцели бр. 7699 КО Шабац,
у Шапцу, Делиградска улица бр. 10, доноси

 

З А К Љ У Ч А К

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-39004-LOC-1/2022 за издавање локацијских услова за
реконструкцију и доградњу стамбеног објекта на кат. парцели бр. 7699 КО Шабац, у Шапцу,
Делиградска улица бр. 10, који је поднет овом органу 5.12.2022. године од стране
Деспотовић Марка из Шапца, Ул. проте Смиљанића бр. 20/14, преко пуномоћника дипл.
инж. арх. Нинковић Слободана из Лаћарка, Ул. 1. новембра бр. 246.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Деспотовић Марко из Шапца, Ул. проте Смиљанића бр. 20/14, поднео је овом органу
5.12.2022. године захтев за издавање локацијских услова за реконструкцију и доградњу
стамбеног објекта на кат. парцели бр. 7699 КО Шабац, у Шапцу, Делиградска улица бр. 10.
Захтев је поднет електронским путем, кроз централни информациони систем Агенције за
привредне регистре, преко пуномоћника дипл. инж. арх. Нинковић Слободана из Лаћарка,



Ул. 1. новембра бр. 246, који поседује лиценце бр. 300 3299 03, 381 0899 13 и 400 5832 04
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 Пројектног бироа и извођење грађевинских радова “Archi-line”, Слободан
Нинковић, предузетник, Лаћарак, главни пројектант је дипл. инж. арх. Слободан Нинковић,
бр. лиценце 300 3299 03 ИКС; катастарско-топографски план који је урађен од стране “ГПС
Геолегал”, ДОО 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
административне таксе у износу од 3.900 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:

-Радови на постојећем објекту могу се одобрити само уколико је предметни објекат изграђен
у складу са законом. То значи да објекат мора бити уписан у евиденцији катастра
непокретности као легалан (са употребном дозволом, преузет из земљишних књига,
изграђен пре прописа или озакоњен). Стамбени објекат који је предмет захтева за
реконструкцију и доградњу уписан је у наведеној евиденцији као објекат уписан по Закону о
озакоњењу објеката. При томе, постоји неусаглашеност површина наведених у овој
евиденцији и површина постојећег објекта датих у достављеном идејном решењу. Поред
тога, у евиденцији катастра непокретности предметни објекат има спратност П+Пк, што
није усаглашено са идејним решењем и достављеним катастарско-топографским планом у
коме се наводи спратност П+1. Потребно је, уз усаглашени захтев, доставити доказ о
легалности постојећег објекта који је предмет захтева.

-Уз захтев није достављена оверена сагласност уписаног власника суседне катастарске
парцеле бр. 7700 КО Шабац за постављање објекта на мању удаљеност од међе и од
постојећег суседног објекта од планом дефинисане и сагласност за формирање кровне
терасе на удаљености мањој од 2,5m од међе са наведеном парцелом.

-У захтеву је наведено да је део постојећих објеката (63m²) планиран за уклањање. У
текстуалној документацији идејног решења потребно је дати опис постојећег стања на
парцели и навести који се објекти руше. То мора бити усаглашено са ситуационим планом у
графичкој документацији идејног решења.

-У главној свесци идејног решења дати податке о постојећем објекту који је предмет захтева
(усаглашено са подацома катастра непокретности), о дограђеним деловима и укупним
површинама након реконструкције и доградње. Дати податак о проценту зелених површина.
Дати податак о површини свих постојећих објеката који се задржавају на парцели, а који је
потребан за срачунавање параметара- индекса заузетости, изграђености и процента зелених
површина. При томе водити рачуна да је у складу са ПГР ,,Шабац”- Ревизија за зону С3 у
којој се предметна парцела налази дато следеће: максималан индекс заузетости 40% (у



прорачун унети хоризонталну пројекцију објекта на парцелу), максималан индекс
изграђености 1,2 и минималан проценат незастртих зелених површина 40%. У графичком
прилогу ситуациони план назначити незастрте зелене површине, планирана паркинг места и
објекте који се руше. На објекту се ради реконструкција и доградња па треба кориговати у
ситуационом плану назнаку да се ради реконструкција објекта у постојећим габаритима.
Врсту радова навести и у делу главне свеске који се односи на Опште податке о објекту и
локацији.

-Графичка документација мора садржати све графичке прилоге постојећег објекта (основе,
пресеке и изгледе).

-На удаљености мањој од 2,5m од међе може се планирати само отвор високог парапета
(мин. 1,6m).

-У нумеричкој документацији дати податке о постојећем објекту који је предмет захтева.

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


