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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 и 9/2020) и чл. 
8.  ст.  1.  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре  електронским  путем 
(„Сл. гласник РС“ бр. 68./2019), Одељење за урбанизам Градске управе града Шапца – Одсек 
за обједињену процедуру, решавајући по захтеву „GROS“ д.о.о. Шабац, Жике Поповића бр. 
4, чији је пуномоћник ПД за производњу гасне и енергетске опреме, инжењеринг и трговину 
„Gas Teh“  Друштво са ограниченом одговорношћу Инђија, Краља Петра  I  бб,  за издавање 
локацијских  услова  за  изградњу  објекта  –  станица  за  пуњење  моторних  возила 
компримованим  природним  гасом   (КПГ) -  „GROS“,  на  кат.  парцели  бр.  2  КО  Јеленча, 
доноси 

З А К Љ У Ч А К

Одбацује се захтев за издавање локацијских услова за изградњу објекта – станица за 
пуњење  моторних  возила  компримованим  природним  гасом  (КПГ)  -  „GROS“,  на  кат. 
парцели  бр.  2  КО  Јеленча,  поднет  овом  органу,  дана  09.03.2021.  године,  од  стране 
инвеститора  „GROS“  д.о.о.  Шабац,  Жике  Поповића  бр.  4,  а  преко  пуномоћника,  ПД за 
производњу гасне и енергетске опреме „Gas Teh“  Друштво са ограниченом одговорношћу 
Инђија, Краља Петра I бб.

О б р а з л о ж е њ е

„GROS“ д.о.о. Шабац, Жике Поповића бр. 4 поднео је овом органу, дана 09.03.2021. 
године а преко пуномоћника ПД за производњу гасне и енергетске опреме, инжењеринг и 
трговину  „Gas  Teh“  Друштво  са  ограниченом  одговорношћу Инђија, захтев  за  издавање 
локацијских  услова  за  изградњу  објекта  –  станица  за  пуњење  моторних  возила 
компримованим природним гасом  (КПГ) - „GROS“, на кат. парцели бр. 2 КО Јеленча. 

Уз захтев, поднет преко Централног информационог система Агенције за привредне 
регистре,  поднето  је  Идејно  решење,  које  је  урадио  „Gas  Teh“  д.о.о.  Инђија,  главни 



пројектант дипл. менаџ. Братислав Саџаковић, уредно пуномоћје и доказ о уплати прописане 
таксе и накнаде за ЦЕОП. 

Чланом  8.  ст.  1.  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре 
електронским путем  („Сл.  гласник  РС“  бр.  68/2019)  прописано  је  да  ако нису испуњени 
формални услови за даље поступање по захтеву, прописани чл. 7. тог правилника, захтев за 
издавање локацијских услова одбацује се закључком. 

          Увидом у поднету документацију, утврђени су следећи недостаци:  

      У складу са чл. 3. ст.  4. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем, документ који је сачињен искључиво у папирној форми, доставља се у 
обједињеној  процедури као електронски документ  у  pdf  формату,  тако што се изворни 
документ  дигитализује и потписује електронски, од стране лица са лиценцом одговорног 
пројектанта уписаног у одговарајући струковни регистар или адвоката уписаног у именик 
адвоката а који електронски потписује и поднесак у обједињеној процедури, уз који се тај 
документ  доставља.  Достављено  пуномоћје  и  докази  о  уплати,  оверени  електронски, 
потписани су од стране неовлашћеног лица. 
Уз  захтев  није  достављен  ажуран  геодетски  снимак,  прописно  оверен  и  електронски 
потписан  а који је основ за израду  графичког прилога Ситуациони план, 
    Идејно  решење  није  електронски  потписано  од  стране  Рајка  Зорића,  одговорног 
пројектанта ИДР Пројекат конструкције. 
          Главна свеска 
          Главна свеска није усаглашена са поднетим захтевом, у погледу наведеног објекта, чија 
се изградња планира.  У захтеву са наводи инсталација компримованог природног гаса за 
потребе пунионице а у Главној свесци, станица за пуњење моторних возила компримованим 
природним гасом. Потребно је усагласити захтев и достављену техничку документацију и 
при томе,  навести јасно и доследно,  који су објекти предмет поднетог  захтева  и идејног 
решења.  Сви  објекти  морају  бати  наведени  и  обрађени  у  главној  свесци  (категорија  и 
класификациона  ознака,  основни подаци о сваком појединачном објекту,  који је  предмет 
захтева и ИДР-а, подаци о парцели и остали подаци прописани Правилником).

У делу главне свеске, који се односи на опште податке о објекту и локацији, потребно 
је навести назив просторног  односно урбанистичког плана. Кат. парцела бр. 2 КО Јеленча 
налази се у обухвату ПГР Јеленча и то у Целини I, у зони  Iи – зона индустрије са услужним 
и комерцијалним  делатностима.
           Уделу главне свеске, који се односи  на опште податке о објекту и локацији, у делу где  
се наводе парцеле, где се налазе прикључци на инфраструктуру и јавну саобраћајницу, треба 
навести кат. парцелу бр. 15/1 КО Јеленча.
            Део архитектуре (за зграде), односно одговарајући део  (за инжењерске објекте)
            ИДР Пројекат конструкције
            Текстуална документација 
      У  техничким  описима  пројеката,  који  су  део  ИДР  наводи  се  „будућа  станица  за 
снабдевање моторних возила“ и  да је мерна станица обрађена другим идејним решењем, 
што  није  у  сагласности  са  главном  свеском.  У  техничком  опису,  јасно  навести  шта  је 
предмет пројекта а то усагласити са поднетим захтевом и главном свеском. Дужина гасовода 
у главној свесци и у графичком прилогу дата је 75м, што не одговара податку у техничком 
опису.
           Графичка документација



        Графички прилог Ситуациони план, у свим пројектима који су део ИДР-а, мора бити  
урађен  на  ажурној  геодетској  подлози.  При  томе,  треба  дати  прегледну  легенду  и  јасно 
обележити који су постојећи објекти а који су објекти предмет захтева. Уколико се радови 
изводе на неком од постојећих објеката,  они морају бити уписани у евиденцији катастра 
непокретности као објекти изграђени у складу са законом или озакоњени. 
     Потребно  је  дефинисати  положај  сваког  објекта,  који  је  предмет  захтева.  Поред 
дефинисања  габарита,  приказати  и  удаљености  од  међа,  водећи  рачуна  о  дозвољеним 
удаљеностима,  прописаним  важећим  планским  документом,  у  чијем  се  обухвату  налази 
предметна парцела.
            Положај гасовода дефинисати геодетским координатама преломних тачака.
          Према достављеном  графичком  прилогу, планирани прикључни гасовод налази се и 
на кат. парцели бр. 15/1 КО Јеленча. Приликом подношења усаглашеног захтева, потребно је 
у  захтеву  и  у  ИДР-у,  навести  све  парцеле,  на  којима  се  планира  изградња.  Уколико  је 
планиран  прикључни  гасовод  на  кат.  парцели  бр.  15/1  КО  Јеленча,  потребно  је  ИДР 
усагласити са Прилогом 10 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину 
вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. лист РС“ бр. 
73/2019) јер се ради о парцели државног пута IБ реда бр. 21 Шабац – Ваљево.

Према  чл.  8.  ст.  2.  истог  Правилника,  надлежни  орган  ће  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 члана 
8ђ Закона. 

 Ако подносилац захтева, у року од 30 дана од дана његовог објављивања на интернет 
страници овог органа, поднесе нов усаглашен 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  администартивне  таксе  односно  накнаде  (чл.  8.  ст.  7.  Правилника  о  поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем). 
        

 Како је у поступку утврђено да, у конкретном случају, нису испуњени сви формални 
услови  за  даље поступање  по  захтеву,  овај  орган  је,  уз  навођење свих  недостатака  а  на 
основу својих овлашћења из чл. 8. ст. 1. наведеног Правилника, одлучио као у диспозитиву.

ПОУКА  О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  Против  овог  закључка,  подносилац  захтева  може 
изјавити приговор градском већу а преко овог органа, у року од 3 дана од дана достављања 
истог, кроз централни информациони систем Агенције за привредне регистре. 
        

           О б р а ђ и в а ч и                                                    НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 
дипл. инж. грађ. Лидија Лукић       
дипл. правник Љубинка Радановић                        дипл. простор. план. Јасмина Стевановић 


