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Ш А Б А Ц
 

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 инвеститора “Мали Балкан”, ДОО са седиштем у Шапцу,
Ул. војводе Путника бр. 28, поднетом преко пуномоћника “Инип инг”, ДОО Нови Сад, з а издавање
локацијских услова за уградњу унутрашњих гасних инсталација у пословном објекту на кат. парцели
бр. 1206 КО Шабац, у Шапцу, Ул. војводе Путника, доноси
 

З А К Љ У Ч А К
 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев бр. ROP-SAB-24801-LOCН-3/2021 за издавање локацијских услова за уградњу
унутрашњих гасних инсталација у пословном објекту на кат. парцели бр. 1206 КО Шабац, у Шапцу,
Ул. војводе Путника, који је поднет овом органу 27.10.2021. године, као усаглашени о д стране
инвеститора “Мали Балкан”, ДОО Шабац, преко пуномоћника “Инип инг”, ДОО Нови Сад.
 

О б р а з л о ж е њ е
 

“Мали Балкан”, ДОО са седиштем у Шапцу, Ул. војводе Путника бр. 28, поднео је овом органу
27.10.2021. године, као усаглашен, захтев за издавање локацијских услова за извођење радова из
диспозитива. Захтев је поднет електронским путем кроз централни информациони систем Агенције
за привредне регистре преко дипл. грађ. инж. Радосављевић Владимира који је овлашћено лице
пуномоћника “Инип инг”, ДОО Нови Сад и који поседује лиценцу бр. 314 N145 14 ИКС. Усаглашени
захтев је поднет након доношења закључка бр. ROP-SAB-24801-LOC-1/2021 (заводни број: 350-1-
510/2021-11) од 23.8.2021. године  о одбацивању захтева истог подносиоца од 3.8.2021. године  и
након доношења закључка бр. ROP-SAB-24801-LOCН-2/2021 (заводни број: 350-1-658/2021-11) од
15.10.2021. године о одбацивању захтева истог подносиоца од 21.9.2021. године. Уз усаглашени
захтев од 27.10.2021. године п риложена је следећа документација: пуномоћје дато Саши Јанковић и
привредном друштву “Инип инг”, ДОО Нови Сад, у pdf формату електронски потписано; овлашћење
дато запосленом Радосављевић Владимиру од стране “Инип инг”, ДОО Нови Сад, у pdf формату
електронски потписано; идејно решење (главна свеска, пројекат машинских инсталација –
унутрашња гасна инсталација) које је урађено од стране “Инип инг”, ДОО Ново Сад, главни
пројектант је дипл. инж. маш. Спасић Дејан, бр. лиценце 330 Д773 06 ИКС, у pdf електронски
потписано и у dwg формату и геодетски снимак који је урађен од стране Немање Маринковића,
предузетника “Geo Engineering&Consulting”, Ниш, у pdf електронски потписано и у dwg формату.



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:

-Имајући у виду претходно издате услове МУП-а РС Сектор за ванредне ситуације у Шапцу и њихову
констатацију да није могуће издати услове за унутрашње гасне инсталације без обрађеног
прикључног гасовода и мерно регулационе станице, потребно је идејним решењем представити и
прикључни гасовод са положајем МРС-а, па затим предати нови захтев на који ће се прибавити
услови МУП-а. Из наведеног произилази да је потребно идејним решењем обрадити прикључак са
мерно-регулационом станицом и унутрашњим гасним инсталацијама.

-Подносилац захтева је обавезан да приликом поновног подношења захтева за издавање локацијских
услова поднесе целокупну потребну документацију и прописане таксе и накнаде (у износима које
креира централни информациони систем АПР-а), као да је реч о првом захтеву, сем локалне
административне таксе у износу од 9.000 динара која се може поново искористити јер се наплаћује за
издавање локацијских услова који до сада нису издати, с тим што је потребно доказ о плаћеној
локалној административној такси приложити уз нови захтев.

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.

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                                                                                 ПО ОВЛАШЋЕЊУ

дипл. инж. арх. Милан Томашевић                         НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

дипл. прав. Јелена Ђокић                                         дипл. инж. геодез. Миљан Угринић
 

Доставити:

-пуномоћнику,

-архиви.
 


