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Ш А Б А Ц

 

 

На основу чл. 53a ст. 4. Закона о планирању и изградњи („Службени 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, 145/14, 83/18, 31/19, 9/20 и 52/21) и чл. 12. ст. 2. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ бр. 68/19), Одсек за спровођење обједињене процедуре
одељења за урбанизам градске управе града Шапца у поступку издавања локацијских услова за реконструкцију енергетског објекта (ГМРС),
раздвајање мерног места (КМС) за потребе компресорске станице у кругу ПЗП “Ваљево” а.д., на кат.парц. бр. 860/2 КО Дуваниште у
Дуваништу ул. Карађорђева бр. 69, покренутом по захтеву ЈП “Србијагас” Нови Сад, МБ 20084600, са седиштем у Новом Саду, Булевар
ослобођења бр. 69, поднетом преко пуномоћника Миљевић Ненада, доноси:

 

З А К Љ У Ч А К

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ROP-SAB-36664-LOC-1/2021 за издавање локацијских услова за реконструкцију енергетског објекта (ГМРС),
раздвајање мерног места (КМС) за потребе компресорске станице у кругу ПЗП “Ваљево” а.д., на кат.парц. бр. 860/2 КО Дуваниште у
Дуваништу ул. Карађорђева бр. 69, поднет дана 19.10.2021.године, од стране ЈП “Србијагас” Нови Сад, са седиштем у Новом Саду, Булевар
ослобођења бр. 69.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

ЈП “Србијагас” Нови Сад, са седиштем у Новом Саду, Булевар ослобођења бр. 69, преко пуномоћника Миљевић Ненада, поднело је овом
органу дана 19.10.2021.године, захтев за издавање локацијских услова за извођење радова ближе описаних у диспозитиву. Уз захтев поднет
преко централног информационог система Агенције за привредне регистре, приложени су техничка документација у dwg формату и следећи
прилози у pdf формату потписани електронским потписима:

-овлашћење бр. 01-01-1553 од 12.5.2021.године, којим је ЈП “Србијагас” овластило ПЗП “Ваљево” а.д.;

-овлашћење бр. 01-3764 од 30.8.201.године, којим је ПЗП “Ваљево” а.д. Ваљево овластило Миљевић Ненада;

-идејно решење урађено “PROINCKO”, главни пројектант је Спахић Дејан дипл.маш.инж. бр. лиценце 330 Д773 03 ИКС;

-катастарско-топографски план урађен од Бироа за геодетске радове “Геосистем”;

-уговор о реконструкцији енергетских објеката, закључен између ЈП “Србијагас” и ПЗП “Ваљево” а.д.;

-решење “Транспортгас Србија” д.о.о. Нови Сад бр. 01-01/1451 од 30.10.2020.године;

-уговор о успостављању службености закључен између ЈП “Србијагас”и ПЗП “Ваљево” а.д., оверен код јавног бележник под бројем ОПУ:2055-
2021 дана 12.10.2021.године;

-докази о уплати административне таксе на захтев у износу од 320,00 динара и накнаде за ЦЕОП у износу од 2.000,00 динара.

Чланом 8. ст. 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ бр. 68/19) 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 прибављају локацијски услови, надлежни орган захтев за издавање локацијских услова одбацује закључком
уз навођење свих недостатака, односно разлога за одбацивање (таксативно наводи сваки од недостајућих података у захтеву, односно сваки од
недостајућих прилога, као и недостатке прилога који су поднети уз захтев).

Чланом 8. ст. 2. наведеног Правилника 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 прилоге утврђено је следеће:

-У захтеву је као врста радова наведена реконструкција постојећег објекта ГМРС што није усаглашено са достављеним идејним решењем где је
на насловној страни Главне свеске и Пројекта машинских инсталација у рубрици врста радова наведена нова градња.

-Увидом у достављено идејно решење, у текстуалној документацији, наведено је да се реконструкција постојеће ГМРС односи на објекте 12 и
13. Увидом у евиденцију катастра непокретности може се закључити да је објекат бр. 13 уписан као помоћна зграда без одобрења за градњу,
без утврђеног власника. Радови на постојећем објекту па и радови реконструкције могу се одобрити власнику објекта, само уколико је објекат
уцртан у евиденцији катастра непокретности и уписан да је изграђен у складу са законом (уписан са употребном дозволом, озакоњен, преузет
из земљишних књига или изграђен пре ступања на снагу прописа).

- Податак о БРГП постојећих објеката на парцели који се сви задржавају није уасаглашен са подацима катастра непокретности и КТП-а.

-Документа која су изворно сачињена у папирној форми (доказ о плаћеним таксама и накнадама, пуномоћја, уговори), а која се у обједињеној
процедури достављају као електронски документи у pdf формату који су настали дигитализацијом, у циљу потврђивања истоветности са
изворним документом морају бити електронски потписана од стране овлашћеног лица односно лица са лиценцом одговорног пројектанта или
адвоката према члану 3. став 4. Правилника о спровођењу обједињене процедуре електронским путем (,,Сл. гласник РС”.бр. 68/19).
Приложено пуномоћје и остала документа која су изворно сачињена у папирном облику нису оверена од овлашћеног лица јер не постоји доказ
да је пуномоћник Ненад Миљковић лице са лиценцом одговорног пројектанта нити да је уписан у именик адвоката.

-Уз захтев је достављен КТП који није оверен и потписан од овлашћених лица. Овај документ, према Прилогу 12 Правилника о садржини,
начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ( ,,Сл. гласник РС”.бр. 73/2019)
мора бити потписан од стране одговорног лица израђивача (геодетске организације која је урадила документ) и овлашћеног лица које је
израдило КТП.

-Уз захтев није достављен доказ о уплати локалне административне таксе према тарифнику објављеном на сајту града.

 

-У делу главне свеске где се наводи садржај техничке документације наведен је поред главне свеске пројекат машинских инсталација – Прилог
11 Безбедно постављање. У складу са чланом 36. став 2. идејно решење за инжењерске објекте садржи пројекат којим се одређује објекат у
простору односно оне делове по областима који су потребни за издавање локацијских услова. Идејно решење за објекте са запаљивим
гасовима и експлозивним материјалима за које је прописана обавеза издавања одобрења за безбедно постављање у складу са законом којим се
уређује заштита од пожара и експлозија, обавезно садржи и посебне садржаје идејног решења прописане Прилогом 11 Правилника. Из овога
се може закључити да у достављеном идејном решењу недостају пројекти којим се одређује објекат у простору. ИДР не може да садржи само
главну свеску и Прилог 11.

-Увидом у главну свеску може се закључити да је планирана изградња МЕРНЕ СТАНИЦЕ и гасовода. У графичкој документацији, у
ситуацином плану, мора бити јасно приказно који су објекти предмет захтева, а који су објекти постојећи. У графичком прилогу ситуациони
план дати габарит будућег објекта МС и једнозначно одредити положај тог објекта на парцели. Трасу будућег гасовода дефинисати геодетским
координатама преломних тачака трасе. На ситуационом плану не треба приказивати будуће, планиране објекте за које не постоји издата
документација (грађевинска дозвола).

Имајући у виду наведено, на основу чл. 8 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник
РС“ бр. 68/19), одлучено је као у диспозитиву закључка.

Ако подносилац захтева у року од 30 дана од дана објављивања закључка 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. Усаглашени захтев се такође подноси електронским путем преко централног информационог система Агенције за привредне
регистре и то као захтев за издавање/измену локацијских услова на основу усаглашеног захтева.

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева, без обавезе достављања документације поднете
уз захтев који је одбачен и поновног плаћања административне таксе односно накнаде (чл. 8. ст. 7. Правилника о поступку спровођења
поступка обједињене процедуре електронским путем).

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог закључка може се изјавити приговор градском већу града Шапца у року од 3 дана од дана
достављања истог, електронским путем кроз централни информациони систем Агенције за привредне регистре.

 

 

Обрадилe                                                                                                          ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА

дипл.грађ.инж. Лидија Лукић                                                                                 ГРАДСКЕ УПРАВЕ

дипл. прав. Биљана Вудраг                                                                          дипл.инж.геодез. Миљан Угринић

 

 


