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Ш а б а ц

Градска управа града Шапца, Одељење за урбанизам – Одсек за обједињену процедуру, на основу чл. 7. ст. 1. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл. Гласник РС“ бр. 68/19), у поступку издавања локацијских услова за уградњу
унутрашње гасне инсталације у индустријском објекту, постојећем на кат. парцели бр. 6915/16 КО Шабац, покренутом по захтеву ELIXIR
ZORKA-Минерална ђубрива ДОО Шабац ул. Хајдук Вељкова бр. 1б а преко пуномоћника Мијаиловић Зорана из Шапца ул. Јаворска бр. 7,
доноси

З А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ROP-SAB-33625-LOC-1/2021 заводни бр. 350-1-685/2021-11, за издавање локацијских услова за уградњу унутрашње
гасне инсталације у индустријском објекту, постојећем на кат. парцели бр. 6915/16 КО Шабац, поднет од стране ELIXIR ZORKA -Минерална
ђубрива ДОО Шабац, Хајдук Вељкова бр. 1, дана 01.10.2021. године а преко пуномоћника Мијаиловић Зорана из Шапца ул. Јаворска бр. 7,
због ненадлежности.

О б р а з л о ж е њ е

ELIKSIR ZORKA-Минерална ђубрива ДОО Шабац, Хајдук Вељкова бр. 1 поднео је овом органу, дана 01.10.2021. године а преко пуномоћника
Мијаиловић Зорана из Шапца ул. Јаворска бр. 7, захтев за издавање локацијских услова за уградњу унутрашње гасне инсталације у
индустријском објекту, постојећем на кат. парцели бр. 6915/16 КО Шабац.

Уз захтев је приложено Идејно решење које је урадила Радња за пројектовање, инжењеринг и консалтинг „ЖЕЉКО ГАС“ Шабац, главни
пројектант дипл. инж. маш. Зоран Мијаиловић.

Захтев је поднет за уградњу унутрашње гасне инсталације у индустријском објекту, на кат. парцели бр. 6915/16 КО Шабац. У евиденцији
катастра непокретности, предметни објекат је уписан као „остале зграде“, објекат преузет из земљишне књиге, налази се на парцели, која је у
власништву ELIXIR ZORKA-Минерална ђубрива ДОО Шабац. Према Главној свесци идејног решења, предметни објекат је Б категорије и
класификационе ознаке 125101-100% а која се, према Правилнику о класификацијио објеката („Сл. гласник РС“ бр. 22/2015) односи на
индустријске зграде, наткривене зграде које се употребљавају за индустријскуу производњу, нпр. фабрике, радионице, кланице, пиваре, хале за
монтажу итд. - радионице до 400м².

За уградњу УГИ, по прибављању локацијских услова, потребно је од органа надлежног за издавање грађевинске дозволе, прибавити решење о
одобрењу извођења радова.

Чл. 133. ст. 2. тач. 4. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука
УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), прописано је да министарство
надлежно за послове грађевинарства издаје грађевинску дозволу за изградњу објеката базне и прерађивачке хемијске индустрије тако да овај
орган није надлежан ни за издавање локацијских услова за уградњу УГИ, у конкретном случају, кад је за издавање решења којим се одобрава
извођење радова, надлежно министарство.

Чл. 7. ст. 1. тач. 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 68/2019) прописано је
да по пријему захтева за издавање локацијских услова, надлежни орган проверава испуњеност формалних услова за поступање по том захтеву,
односно проверава да ли је надлежан за поступање по захтеву.

На основу изложеног, сходно одредбама чл. 8. ст. 5. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, овај
орган је одлучио као у диспозитиву закључка.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог закључка може се изјавити приговор градском већу града Шапца, у року од три дана од дана
достављања истог, електронским путем кроз централни информациони систем Агенције за привредне регистре.

Обрадиле                                                                                                                        ПО ОВЛАШЋЕЊУ

дипл. инж. грађ. Лидија Лукић                                                                         НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

дипл. правник Љубинка Радановић                                                                  дипл. инж. геодез. Миљан Угринић

 

 

 


