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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 Рајак Тање и Рајак Синише, обоје из Шапца, Ул. Алимпија Васиљевића бр. 6, чији је
заједнички пуномоћник маст. инж. грађ. Ђуричић Ивана из Заблаћа, Ул. Младена Ст.
Ђуричића бр. 24д, за издавање локацијских услова за реконструкцију и доградњу стамбено-
пословног објекта на кат. парцели бр. 9072 КО Шабац, у Шапцу, Ул. Николе Пашића, доноси

 

З А К Љ У Ч А К

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-3695-LOCН-2/2023 за издавање локацијских услова за
реконструкцију и доградњу стамбено-пословног објекта на кат. парцели бр. 9072 КО Шабац,
у Шапцу, Ул. Николе Пашића, који је поднет овом органу 9.3.2023. године, као усаглашени,
од стране Рајак Тање и Рајак Синише, обоје из Шапца, Ул. Алимпија Васиљевића бр. 6,
преко пуномоћника маст. инж. грађ. Ђуричић Иване из Заблаћа, Ул. Младена Ст. Ђуричића
бр. 24д.

О б р а з л о ж е њ е

Рајак Тања и Рајак Синиша, обоје из Шапца, Ул. Алимпија Васиљевића бр. 6, поднели
су овом органу 9.3.2023. године електронским путем, 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
пуномоћника маст. инж. грађ. Ђуричић Иване из Заблаћа, Ул. Младена Ст. Ђуричића бр. 24д,
која поседује лиценце бр. 341 И052 21 и 441 M053 21 ИКС. Усаглашени захтев је поднет
након доношења закључка овог органа бр. ROP-SAB-3695-LOC-1/2023 (заводни број: 350-1-
806/2022-11) од 22.2.2023. године којим је одбачен захтев истих инвеститора од 13.2.2022.



године. Уз усаглашени захтев је приложена следећа документација у pdf формату
електронски потписана, а графичка документација и у dwg формату: идејно решење које је
урађено од стране Дарка Цвејића предузетника Пројектни биро “Terraprojekt”, Шабац,
главни пројектант је дипл. инж. арх. Ашкраба Горан, бр. лиценце 300 Г469 08 ИКС;
катастарско-топографски план који је урађен од стране Дарка Цвејића предузетника
Пројектни биро “Terraprojekt”, Шабац и доказ о извршеној уплати локалне административне
таксе у износу од 9000 динара (5.600 динара и 3.400 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 усаглашени захтев и приложену документацију од стране стручног лица овог
органа архитектонске струке утврђено је следеће:

-У главној свесци – основни подаци о објекту и локацији – навести тачан број потребних
паркинг места – 3.

-У ситуационом плану обележити зелене површине и описати са свим осталим површинама
у легенди.

-Потребно је прилагодити саобраћајно решење врсти делатности пословног простора – 3
паркинг места и унутрашњу саобраћајницу, према важећим прописима; нанети све потребне
коте – димензионисати паркинг места и саобраћајницу.

-У изгледима будућег стања укинути спољашње степениште које се уклања.

-Стамбени простор као засебна функционална јединица мора бити физички и функционално
одвојена од пословног простора – укинути врата из стана према степеништу пословног
простора.

-Ускладити основе степеништа које повезује подрум и стан на спрату, са правилним
приказима и усклађеном типу степеница – да ли је завојито, четворокрако или једнокрако, с
обзиром да је у свакој основи по етажама различито, а на основи спрата степенишни крак
завршава пред зидом, без подеста и назначеним улазом у стамбени простор; степениште
између прве и друге етаже стана нема обележен смер кретања.

-Потребно је урадити свеобухватнији технички опис, у чему се састоји доградња, површине
рушења и доградње, број и врста функционалних јединица, бројем паркинг места и
прилазима парцели, улазима у објекат, начином грејања у обе функционалне јединице и све
остало битно, са образложењем, што прати графичку документацију идејног решења.

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

 


