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Ш А Б А Ц
 

На основу чл. 136. ст. 1. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС” бр. 18/16 и 95/2018 -
аутентично тумачење) и 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) Одсек
за спровођење обједињене процедуре одељења за урбанизам градске управе града Шапца решавајући
по усаглашеном захтеву Јовановић Милоша и Јовановић Јелене из Шапца, Ул. господар Јевремова бр.
7В, поднетом преко дипл. грађ. инж. Радосављевић Владимира из Шапца, Карађорђева улица бр. 55 -
овлашћеног лица пуномоћника “Инип инг”, ДОО Нови Сад, з а издавање локацијских услова за
уградњу унутрашњих гасних инсталација у стамбеном објекту на кат. парцели бр. 5060 КО Шабац, у
Шапцу, Ул. Стојана Новаковића бр. 111, доноси
 

 

Р Е Ш Е Њ Е
 

 

ОДБИЈА СЕ захтев бр. ROP-SAB-32391-LOCН-2/202 2 за издавање локацијских услова за уградњу
унутрашњих гасних инсталација у стамбеном објекту на кат. парцели бр. 5060 КО Шабац, у Шапцу,
Ул. Стојана Новаковића бр. 111,  који је поднет овом органу 22.3.2022. године као усаглашен од
стране Јовановић Милоша и Јовановић Јелене из Шапца, Ул. господар Јевремова бр. 7В, преко дипл.
грађ. инж. Радосављевић Владимира из Шапца, Карађорђева улица бр. 55 - овлашћеног лица
пуномоћника “Инип инг”, ДОО Нови Сад. као неоснован.
 

О б р а з л о ж е њ е
 

Јовановић Милош и Јовановић Јелена из Шапца, Ул. господар Јевремова бр. 7В  поднели су
овом органу 22.3.2022. године електронским путем, као усаглашен, захтев за издавање локацијских
услова за извођење радова из диспозитива. Захтев је поднет 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-32391-LOC-1/2021 (заводни број: 350-1-669/2021-11) од 4.10.2021.
године по захтеву истог инвеститора од 24.9.2021. године. Уз усаглашени захтев приложена следећа
документација: оверена пуномоћја којим су инвеститори овластили Јанковић Сашу који заступа
привредно друштво “Инип инг”, ДОО Нови Сад, у pdf формату електронски потписано; овлашћење
којим је Саша Јанковић овластио запослено лице Радосављевић Владимира за поступање у
обједињеној процедури, у pdf формату електронски потписано; идејно решење које је урађено од



стране “Инип инг”, ДОО Нови Сад, главни пројектант је дипл. маш. инж. Спахић Дејан, бр. лиценце
330 Д773 06 ИКС, у pdf електронски потписано и у dwg формату; катастарско-топографски план који
је урађен од стране Данијеле Вујковић пр Геодетска радња Геоцентар Вујковић, Шабац,  у pdf
електронски потписано и у dwg формату.

Чланом 8. ст. 6. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.
гласник РС“ бр. 68/2019) прописано је да ако подносилац захтева у року од 30 дана од дана његовог
објављивања 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.

Увидом у централни информациони систем Агенције за привредне регистре утврђено је да је овом
органу 22.3.2022. године поднео усаглашени захтев за издавање локацијских услова за уградњу
унутрашњих гасних инсталација у стамбеном објекту на кат. парцели бр. 5060 КО Шабац (бр.
предмета ROP-SAB-32391-LOCН-2/2022). Пре тога, захтев наведених лица од 24.9.2022. године је
одбачен закључком овог органа бр. ROP-SAB-32391-LOC-1/2021 (заводни број: 350-1-669/2021-11) од
4.10.2021. године. Наведени закључак је објављен на сајту града Шапца 5.10.2021. године
(https://sabac.rs/objedinjena-procedura/obavestenje-odeljenja-za-urbanizam-3/).

Имајући у виду да је закључак овог органа бр. ROP-SAB-32391-LOC-1/2021 (заводни број: 350-1-
669/2021-11) од 4.10.2021. године објављен на интернет страници града Шапца 5.10.2022. године, а да
је усаглашени захтев поднет 22.3.2022. године, односно по протеку прописаног рока из чл. 8. ст. 6.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“
бр. 68/2019), овај орган је утврдио да подносилац захтева нема право на подношење усаглашеног
захтева, па је донета одлука као у диспозитиву овог решења.

Указује се подносиоцу захтева на следеће:

-Потребно је усагласити податке у захтеву, пројекту, текстуалној и графичкој документацији.
Графика и захтев нису усаглашени.

Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре РС, у року од осам дана од дана пријема истог, преко овог органа, а кроз централни
информациони систем Агенције за привредне регистре, таксирана са 490 динара републичке
административне таксе на жиро рачун бр. 840-742221843-57 позив на број 97 92-099.
 

Обрађивачи:

дипл. инж. арх. Марија Блануша                                             НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

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

Доставити:

-пуномоћнику,

-архиви.
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