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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, 9/2020 и 52/2021) и чл. 8. ст. 1. и 2.
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 ЈКП „Топлана -Шабац“ Шабац ул. Ђуре Јакшића 1
Шабац, за издавање локацијских услова за изградњу индивидуалног прикључка на дистрибутивну гасну мрежу-прикључни вод и кућни мерно
регулациони сет (КМРС) на кат. парцели бр. 4275 КО Шабац у ул. Вука Караџића бр. 59, доноси

З А К Љ У Ч А К

Одбацује се захтев за издавање локацијских услова за уградњу индвидуалног прикључкана дистрибутивну гасну мрежу-прикључни вод и
кућни мерно регулациони сет (КМРС) на кат. парцели бр. 4275 КО Шабац у ул. Вука Караџића бр. 59, поднет овом органу дана 11.08.2021.
године, од стране ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац ул. Ђуре Јакшћића 1 Шабац.

О б р а з л о ж е њ е

ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац ул. Ђуре Јакшића бр. 1 Шабац поднела је овом органу, дана 11.08.2021. године, захтев за издавање локацијских
услова за изградњу индивидуалног прикључка на дистрибутивну гасну мрежу-прикључни вод и кућни мерно регулациони сет (КМРС), на кат.
парцели бр. 4275 КО Шабац у ул. Вука Караџића бр. 59.

Уз захтев, поднет преко Централног информационог система Агенције за привредне регистре, поднето је Идејно решење, које је урадио
Пројектни биро „TERRAPROJEKT“ Шабац, главни пројектант дипл. маш. инж. Зоран Мијаиловић, бр. лиценце 330 Ц 741 ИКС, ИКС,
катастарско топографски план и доказ о уплати административне таксе и накнаде за ЦЕОП.

Разматрајући поднети захтев са приложеном документацијом, овај орган је утврдио следеће:

Чл. 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. овог правилника, односно ако се за предметну изградњу
или извођење радова, не издају локацијски услови, надлежни орган захтев за издавање локацијских услова одбацује закључком уз навођење
свих осталих недостатака а у конкретном случају, обзиром да се не издају локацијски услови, надлежни орган није се упуштао у разматрање
свих осталих недостатака нити је исте наводио у овом закључку.

Чл. 2. ст. 1. Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и
врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и
контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи („Сл. гласник РС“ бр. 102/2020 и
16/2021), садржи посебне врсте објеката и посебне врсте радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа. У тач. 20) ст. 1. чл.
2. наведеног правилника, као радови за које се не прибавља акт надлежног органа, наведени су радови на постављању и прикључењу на
дистрибутивну гасну мрежу типских мерно-регулационих сетова (МРС), капацитета до 10m³/h за стамбене зграде категорије А. Чл. 3. ст. 1.
истог правилника прописује да, по захтеву инвеститора за изградњу појединих врста објеката, односно извођење одређених радова, орган
надлежан за издавање грађевинске дозволе издаје решење о одобрењу за извођење радова. У тач. 31)ст. 1. чл. 3. правилника, као радови за које
се издаје решење о одобрењу за извођење радова, наведени су прикључци на изграђену водоводну, канализациону, гасну и сл. мрежу, осим
прикључака на гасну мрежу из чл. 2. тач. 20) овог правилника.

Из приложеног Идејног решења уз овај захтев, утврђено је да се ради о прикључку за који је планирана потребна количина гаса по прикључку:
<6m³/h тако да се, за објекат – индивидуални прикључак на дистрибутивну гасну мрежу, не издају локацијски услови као ни решење по чл. 145.
Закона о планирању и изградњи а сходно одредбама наведеног закона и правилника.

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.

Како је у поступку утврђено да се, у конкретном случају, не издају локацијски услови овај орган је, 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                                                                                                                НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

дипл. правник Љубинка Радановић                                                              дипл. простор. план. Јасмина Стевановић

 


