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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.  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 инвеститора Станковић Жељка из Шапца, Текеришка улица бр. 5, чији
је пуномоћник Наталија Јовановић предузетник Архитектонске и инжењерске делатности и техничко
саветовање “Arhiline”, Шабац, з а издавање локацијских услова за изградњу играонице са
апартманским смештајем на кат. парцелама бр. 9317/1, 9317/2 и 9317/3 КО Шабац, доноси
 

 

З А К Љ У Ч А К
 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-976-LOC-1/2022 за издавање локацијских услова з а изградњу
играонице са апартманским смештајем на кат. парцелама бр. 9317/1, 9317/2 и 9317/3 КО Шабац, који
је поднет овом органу 17.1.2022. године од стране Станковић Жељка из Шапца, Текеришка улица бр.
5, преко пуномоћника Наталије Јовановић предузетника Архитектонске и инжењерске делатности и
техничко саветовање “Arhiline”, Шабац.
 

О б р а з л о ж е њ е
 

Станковић Жељко из Шапца, Текеришка улица бр. 5, поднео је овом органу 17.1.2022. године
електронским путем кроз централни информациони систем Агенције за привредне регистре захтев за
издавање локацијских услова за извођење радова из диспозитива овог закључка, преко пуномоћника
Наталије Јовановић предузетника Архитектонске и инжењерске делатности и техничко саветовање
“Arhiline”, Шабац. Уз захтев је приложен а следећа документација: оверено пуномоћје, у pdf формату
електронски потписано; идејно решење (главна свеска, пројекат архитектуре) које је урађено од
стране Наталије Јовановић предузетника Архитектонске и инжењерске делатности и техничко
саветовање “Arhiline”, Шабац, главни пројектант је дипл. инж. арх. Наталија Јовановић, бр. лиценце
300 Н088 09 ИКС, у pdf електронски потписано и у dwg формату; геодетски снимак који је урађен од
стране “ГПС Геолегал”, ДОО Шабац, у pdf електронски потписано и у dwg формату и докази о
извршеним уплатама у pdf формату електронски потписани и то: републичка административна такса
на захтев у износу од 330 динара и накнада за ЦЕОП у износу од 1.000 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:

-Постоји неусаглашеност података о постојећим објектима на парцели у захтеву и у достављеном
геодетском снимку. Према геодетском снимку на КП 9317/1 КО Шабац налази се један постојећи
објекат, а на КП 9317/2 КО Шабац два објекта стамбени и помоћни. Усагласити податке у захтеву са
геодетским снимком и навести све постојеће објекте који се уклањају.

-Увидом у Регистар лиценцираних инжењера, архитеката и просторних планера Инжењерске коморе
Србије на дан 25.1.2022. године утврђено је да је лична лиценца главног и одговорног пројектанта
који је електронски потписао идејно решење достављено уз предметни захтев неактивна.

-У главној свесци су наведене две класификационе ознаке, али није дато процентуално учешће
делова објеката различите класе у укупној површини објекта. Класификациона ознака 121114 односи
се на ресторане, барове и сличне угоститељске зграде, засебне зграде ресторана, барова, кантина.
Будући да се у овом захтеву ради о изградњи играонице са апартманским смештајем, а не о засебној
згради ресторана, класификациона ознака за цео објекат би требала бити 121112 - хотели и мотели;
хотели, мотели, гостионице са собама, пансиони и сличне зграде за ноћење гостију с рестораном или
без њега; преко 400m² или П+2- 100% - категорија В. Из графичке документације може се закључити
да се ради о једној функционалној јединици с обзиром на заједнички улаз у простор играонице као и
део са апартманима.

- У главној свесци и у графичкој документацији наведено је да се планира 12 паркинг места што није
довољно према ПГР Шабац – Ревизија у чијем се обухвату налазе предметне парцеле. Број потребних
паркинг места у складу са ПГР Шабац – Ревизија за ресторане и кафане 1 ПМ на 8 столица, а за
хотеле 1 ПМ до 10 кревета. На основу достављене графичке документације утврђено је даје
планирано 128 столица и 8 кревета из чега произилази потреба за 17 паркинг места. Приступне
саобраћајнице и паркинг места усагласити са Српским стандардом SRPS U.S4.234 из априла 2020.
године.

-Будући да се предметне парцеле налазе у обухвату наведеног планског документа и то у зони С3 –
зона ретких насеља и породичне изградње, планирани објекат треба да буде најмање удаљен 4 m од
објеката а на суседним парцелама (1 m и 3 m од суседних међа). У ИДР је потребно правилно
котирати (на делу где је удаљеност од суседне међе минимална) удаљеност планираног објекта од
међе са КП 9312/5 КО Шабац. Уколико је та удаљеност мања од 1m, односно уколико је удаљеност
планираног објекта мања од 4m од постојећег објекта на суседој парцели, потребно је доставити
оверену сагласност свих уписаних власника наведене суседне катастарске парцеле. Наведена
сагласност треба да садржи и сагласност власника суседне парцеле за постављање отвора на делу
објекта који је на мањој удаљености од међе од 2,5 m. У складу са планскоим документом, за зону С3
уколико је објекат удаљен мање од 2,5 m од бочне границе парцеле, дозвољено је постављање отвора
са високим парапетом (парапет мин. 1,6m).

-У графичкој документацији два пута је приложена улична фасада. Изостављена је дворишна фасада.
Графички прилози основе, пресеци и фасаде нису међусобно усаглашени ( на пресеку Б-Б и Ц-Ц као
и на фасади недостаје део објекта обележен бројем 17, а на предњој фасади није дат део где је
кухиња...).

-На ситуационом решењу дефинисати место за контејнер у складу са правилима датим у планском
документу.

-У нумеричкој документацији дати укупну нето и бруто површину објекта.

-Указује се подносиоцу захтева да постоји обавеза плаћања локалне административне таксе за
издавање локацијских услова у износу од 9.000 динара, која је креирана у систему па је потребно
приложити доказ о тој уплати кроз систем. Тарифник је доступан на званичном сајту града Шапца на
а д р е с и https://sabac.rs/urbanizam-upload/Ostalo/TARIFNIK%20konacna%20verzija%20-
%20Izmena%201.7.2021..pdf

https://sabac.rs/urbanizam-upload/Ostalo/TARIFNIK konacna verzija - Izmena 1.7.2021..pdf


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. грађ. инж. Лидија Лукић                                                 НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

дипл. прав. Јелена Ђокић                            дипл. простор. план. Јасмина Стевановић
 

Доставити:

-пуномоћнику,

-архиви.
 


