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Ш А Б А Ц

На основу чл.  53a  ст.  4.  Закона  о  планирању и  изградњи („Службени  гласник  РС“  бр. 
72/09,81/09-исправка,  64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-
одлука УС, 132/14, 145/14,  83/18, 31/19,  9/20 и  52/21) и чл.  12. ст.  2. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ бр. 68/19), Одсек 
за  спровођење  обједињене процедуре одељења  за  урбанизам  градске  управе  града  Шапца   у 
поступку издавања локацијских услова за изградњу  стамбеног објекта  на кат.парц. бр. 7946  К.О. 
Шабац  у Шапцу ул. Војислава Илића,   покренутом по захтеву  Игњатовић Јелене и Игњатовић 
Алексе  из  Шапца,  Проте Смиљанића  бр.  50/23,  поднетом преко пуномоћника  Шимић Зорице 
дипл.инж.арх. бр. лиценце 300 1489 03 ИКС,  доноси:     

З А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ROP-SAB-19387-LOC-1/2021   за издавање  локацијских услова за 
изградњу  стамбеног објекта  на кат.парц. бр. 7946  К.О. Шабац  у Шапцу ул. Војислава Илића, 
поднет од  стране Игњатовић Јелене и Игњатовић Алексе из Шапца, Проте Смиљанића бр. 50/23,  
дана 23.6.2021. године.

О б р а з л о ж е њ е

Игњатовић  Јелена  и  Игњатовић  Алекса  из  Шапца,  Проте  Смиљанића  бр.  50/23,   преко 
пуномоћника  Шимић Зорице дипл.инж.арх. бр. лиценце 300 1489 03 ИКС,  поднели су   овом 
органу  дана 23.6.2021.године захтев за издавање локацијских услова за извођење радова  ближе 
описаних  у диспозитиву. 

Чланом 8. ст. 1. Правилника  о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем („Службени гласник РС“ бр. 68/19) прописано је да ако нису испуњени формални услови за 
даље поступање  по  захтеву прописани  чл.  7.  овог   правилника,  односно  ако  се  за  предметну 
изградњу  или  извођење  радова  не  прибављају  локацијски  услови,  надлежни  орган  захтев   за 
издавање локацијских услова одбацује закључком уз навођење  свих недостатака, односно разлога 
за одбацивање (таксативно наводи сваки од недостајућих података  у захтеву, односно сваки од 
недостајућих прилога, као и недостатке прилога који су поднети уз захтев).
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Чланом  8.  ст.  2.  наведеног  Правилника   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 прилоге  од стране стучног лица архитектонске струке утврђено 
је следеће:

–  у графичкој документацији нанети висине парапета прозорских отвора;
– електронски оверити графичку документацију идејног решења приложену у pdf формату;
– у општим подацима о објекту и локацији навести тачан назив места у коме се планира 

изградња објекта;
– искотирати кровне препусте;
– недостају дубинске коте на фасадама објекта; 
– потребно је  усагласити  спратност предметног  објекта  у поднетом захтеву и приложеној 

техничкој документацији.
Имајући у виду наведено,  на основу чл. 8 Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ бр. 68/19),  одлучено је као у диспозитиву 
закључка.

Ако  подносиоци захтева у року од  30 дана од дана  објављивања  закључка на интернет 
страници надлежног органа, поднесу усаглашени захтев и отклоне све утврђене недостатке,  не 
достављају  документацију поднету  уз  захтев  који  је  одбачен,  нити  поново  плаћају 
административну  таксу  и  накнаду.  Усаглашени  захтев  се  такође  подноси  електронским  путем 
преко  централног  информационог  система  Агенције  за  привредне  регистре  и  то  као  захтев  за 
издавање/измену локацијских услова  на основу усаглашеног захтева.

Подносиоци  захтева  могу 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 (чл. 8. ст. 7. Правилника о поступку спровођења 
поступка обједињене процедуре електронским путем). 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог закључка може се изјавити приговор градском 
већу града Шапца у року од 3 дана од дана достављања истог, електронским путем кроз централни 
информациони систем Агенције за привредне регистре.  

Обрадиле               ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА
дипл.инж.арх. Надежда Блануша                        ГРАДСКЕ  УПРАВЕ 
дипл.прав. Биљана Вудраг  дипл.инж.геодез. Миљан Угринић 
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