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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 усаглашеном
захтеву Града Шапца, са седиштем у Шапцу, Ул. господар Јевремова бр. 6, поднетом преко
дипл. грађ. инж. Радосављевић Владимира из Шапца, Карађорђева улица бр. 55 -
овлашћеног лица пуномоћника “Инип инг”, ДОО Нови Сад, за издавање локацијских услова
за доградњу спортске хале у Основној школи “Стојан Новаковић”, на кат. парцели бр. 1489/5
КО П. Причиновић, доноси

 

З А К Љ У Ч А К

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-9654-LOCН-2/2022 за издавање локацијских услова за
доградњу спортске хале у Основној школи “Стојан Новаковић”, на кат. парцели бр. 1489/5
КО П. Причиновић, који је поднет овом органу 24.5.2022. године, као усаглашени, од стране
Града Шапца, преко дипл. грађ. инж. Радосављевић Владимира из Шапца, Карађорђева
улица бр. 55 - овлашћеног лица пуномоћника “Инип инг”, ДОО Нови Сад.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Града Шабац, са седиштем у Шапцу, Ул. господар Јевремова бр. 6, поднео је овом органу
24.5.2022. године као усаглашени, захтев за издавање локацијских услова за извођење радова
из диспозитива. Усаглашени поднет електронским путем кроз централни информациони
систем Агенције за привредне регистре преко дипл. грађ. инж. Радосављевић Владимира из
Шапца, Карађорђева улица бр. 55 - овлашћеног лица пуномоћника “Инип инг”, ДОО Нови
Сад, који поседује лиценцу бр. 314 Н145 14 ИКС. Усаглашени захтев је поднет након
доношења закључка овог органа бр. ROP-SAB-9654-LOC-1/2022 (заводни број: 350-1-
174/2022-11) од 28.4.2022. године којим је одбачен захтев истог инвеститора од 30.3.2022.
године. Уз усаглашени захтев приложена следећа документација у pdf формату електронски
потписана, а графичка документација у dwg формату: пуномоћје којим је градоначелник



Града Шапца овластио Привредно друштво “Инип инг”, ДОО Нови Сад; овлашћење којим је
Саша Јанковић – закоснки заступник “Инип инг”, ДОО Нови Сад овластио запослено лице
Радосављевић Владимира за поступање у обједињеној процедури; геодетски снимак који је
урађен од стране “ГПС Геолегал”, ДОО Шабац и идејно решење које је урађено од стране
“Инип инг”, ДОО Нови Сад, главни пројектант је дипл. инж. арх. Глигорић Јасна.

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.

Овај орган је поступајући по поднетом захтеву прибавио услове за пројектовање и
прикључење од Електродистрибуције Шабац бр. 2460800-1157-238-УПП-22 од 20.6.2022.
године.

Међутим, накнадним увидом у поднети захтев и приложену документацију утврђено је
следеће:

-Назив просторног плана у Главној свесци је погрешно уписан као ПГР Шабац -Ревизија,
к.парцела се налази у ПГР "Поцерски Причиновић” у зони ТНЦ 4.

-ПГР “Поцерски Причиновић” предвиђена је израда урбанистичког пројекта за дату
катастарску парцелу.

-Ситуациони план треба да садржи све потребне елементе – према важећем Правилнику о
садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације
према класи и намени објеката (,,Сл. гласник РС”, бр. 73/2019) – задату регулациону и
грађевинску линију, према важећем планском документу , грађевинску линију на коју се
објекат поставља и њихове удаљености од регулације. Приказати партерно уређење -
саобраћајно решење, паркинг место, стазе и на основу тога израчунати проценат зелених
површина. Уцртати ознаку за север.

-На основу ситуационог плана утврђено је да се степениште објекта налази на суседној
кат.парцели бр. 1489/7 КО Поцерски Причиновић на којој није уписано право својине града
Шапца. Габарити објекта морају остати у оквиру предметне парцеле.

-Водити рачуна о прописном редоследу котних линија: котирати линије растера, зидова,
отвора, измене габарита на фасади и укупна кота. Недостају коте димензија прозора и врата
(висина/ширина) као и парапет.

-У графичком прилогу “пресеци”, пресеци нису добро уцртани, проверити шта је тачно
видљиво у пресеку 1-1, 2-2 и 3-3.

-У графичком прилогу “изгледи”, изглед 3 није добро уцртан.

-Одељењу за урбанизам Одсеку за спровођење обједињене процедуре, од стране дипл. инж.
арх. Илије Јурић дана 24.1.2022. године достављен је приговор на Пројектно-техничку
документацију за изградњу фискултурне сале и адаптацију постојеће свечане сале за друге
намене у издвојеном одељењу на Летњиковцу Основне школе ”Стојан Новаковић” у Шапцу,
у којем наводи да је аутор идејног архитектонског решења школског комплекса издвојеног
одељења на Летњиковцу које је урадио сам као јединствен школски комплекс, са
планираном реализацијом у две фазе: I фаза учионички блок са пратећим садржајима



(кабинети, свечана сала, хол-вишенаменски простор, управа школе, тех.просторије,
комуникације и др.) и која је реализована 2002. године, док II фаза изградње спортске сале
са пратећим блок просторијама није реализована због недостатка средстава и да од њега
није тражена сагласност на предметну документацију, у погледу заштите ауторских права.

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
дипспозитиву овог закључка.

Напомена: С обзиром да овај орган није у закључку којим је одбацио захтев навео све
недостатке односно разлоге за одбацивање захтева, подносилац захтева има право на
поновно усаглашавање захтева, без поновног достављања већ поднете документације и без
поновног плаћања административних такси и накнаде за ЦЕОП, у складу са чл. 8. ст. 12.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.
гласник РС“, бр. 68/2019).

Поука о правном средству: 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. Марија Блануша                                                     НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
дипл. прав. Јелена Ђокић                                    дипл. простор. план. Јасмина Стевановић
 
Доставити:
-пуномоћнику,
-архиви.


